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Redactioneel 

"NUKEN" is allesbehalve Tukkers voor 
'voortplanten'. Je krijgt er ook geen 
aids van. Maar veilig is het aller
minst. De scherpste voorzorgsmaatre
gelen zijn niet voldoende gebleken 
om het plutoniumvirus onder controle 
te houden: "NUKEN" is de moedermaat
schappij van TRANSNUKLEAR, de onder
neming die betrokken is bij de ver
dwijning van plutonium naar landen 
als Libië en Pakistan. 

Negen jaar na Harrisburg, acht jaar 
na de eerste uitgave van Allicht en 
twee jaar na Tsjernobyl - om maar 
enkele hoogtepunten te noemen - heeft 
de zwarte plutonium-markt de publie
ke opinie weer danig kunnen beroeren. 
Maar kennelijk heeft het atoomvirus 
een langere incubatietijd nodig, 
voordat we op affiches worden toege
roepen met "Borssele doet het niet 
meer!", "Dodewaard doet het niet 
meer!" en "We kunnen weer zonder!" •• 

Onlangs werden U en ik op de teevee 
nog beluld door een hoge militaire 
adviseur, die er stellig van over
tuigd was dat nucleair voortbewogen 
gevechtsbodems "zeker niet meer ge
vaar opleverden dan de kerncentrale 
in Dodewaard". En ik moet zeggen, ik 
geloofde hem. Tenminste voor zover 
HIJ daar van overtuigd was. Want zo
als bij de STER de moeder en de buur
vrouw vaak de ballen verstand mogen 
hebben van wasmiddelen, zo straalde 
deze militaire voorlichter van onbe
nulligheid, die voor een hele beroeps-

Inhoud 

REDACTIONEEL 

groep van PR-functionarissen beledi
gend moet zijn geweest. Als je zoiets 
hoort, dan vraag je jezelf af, waarom 
je nog veilig vrijt. Als liefhebber 
van probleemloos geslachtsverkeer 
krijg ik bij een dergelijke atoom
promoting de neiging om een belangen
vereniging van condoomloze leden op 
te richten, die met de leus "Zonder 
is net zo veilig als Borssele!" fu
rore kan maken. 
En ik dan maar hopen, dat dat mili
nucleaire lichtgewicht-van-de-teevee 
zich als eerste lid aanmeldt. Ach 
nee, zoiets wens je zelfs zo'n nu
cleaire nitwit niet toe. En daarbij, 
wie wil er met zo iemand samenleven? 

Wat moet het vroeger toch nog leuk 
zijn geweest. Toen kon je nog lekker 
samenleven. Zonder zure regen, zonder 
chemische verontreinigingen, zonder 
kernenergie, ik loodvrij, jij lood
vrij? wij loodvrijen •••• 
Wat zouden we nu moeten doen zonder 
Allicht, Greenpeace en Jip Wijngaar
den? Afgezien van het feit dat ik sex 
veel leuker vind dan kernenergie, 
hebben beide helaas iets gemeen: Ik 
wil zonder, maar moet nog steeds met! 

DE BLIKSEM IN DE BOL GESLAGEN 
BEWUST ENERGIEBELEID IN SCHIEDAM 
STRALING, MAG 'T IETSJE MEER ZIJN? 
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Bet verschijnsel bolbliksem is al 
lang bekend. Deze door onweer ver
oorzaakte vuurbol heeft al menig 
t.v. - toestel vernield en mensen 
de stuipen op het lijf gejaa~d . 

De bol zweeft in de lucht of rolt 
gewoon over de grond en heeft een 
levensduur van enkele seconden. 
Vanuit de vliegwereld worden ook 
waarnemingen gemeld . Wonderlijk is 
dat dergelijke vuurbollen ook wel 
gevormd worden bij kortslu.it.ingen 
in onderzeeboten. Een conventionele 
onderzeeêr heeft voor zijn elektro
motoren een grote hoeveelheid accu's 
aan boord. Bij het afschakelen van 
kortsluitingen ontstaat wel eens een 
zogenaamde schakel vuurbol, verge
lijkbaar met de bolbliksem. 
TOt voor kort hadden natuurkvndigen 
geen afdoende verklaring voor het 
fenomeen bolbliksem. Astrofysicus 
én mede-oprichter van Convectron 
Dijkhuis heeÏt echter onlangs een 
theoretisch model ontwikkeld om het 
fenomeen te verklaren en te be
schrijven. M.et name de bindings
processe.n in de bol zijn interes
sant, de zogenaamde kernfusie
reactie. Bij kernfusie smelten twee 
lichte atomen samen en komt er een 
aanzienlijke hoeveelheid energie 
vrij. Alle sterren, dus ook onze e
nergieleverancier de zon, zijn ei
genlijk gigantische ke.rnfusiecentra
les . Al dertig jaar wordt er wereld
wijd onderzoek gedaan naar grootscha
lige toepassing van kernfusie. Oe be
nodigde hoge temperatuur en de 
brandstoÏ vormen belangrijke obsta
kels voor een snelle invoering. Het 
is niet te verwachten, dat in de 
komende 50 jaar een cODJDerciêle kern
fusiecentrale in bedrijf zal komen. 
Convectron denkt echter via de bol
bliksem tot kernfusie-energie te ko
men. Een doorbraak voor deze theort.e 

De bliksem in de 
bol geslagen 

In een Rotterdamse loods werkt Convectron NV aan een 
ambitieus plan: een kunstmatige bolbliksem kan de e
lectriciteitsvoorziening veiligstellen. Hun eigen 
ontwerp ondervindt nogal wat tegenstand en tegenslag. 
Betreft het hier pioniers of utopisten? In een ge
sprek lichtte geestelijk vader ên mede- direkteur 
G.C. Dijkhuis een en ander toe. 

vormt de schakelvuurbol bij kort
sluitingen op onderzeeboten. Bet 
bedrijf denkt aan de produktie van 
een eigen fusiereactor. 

het procédé 
Bet idee zit als volgt in elkaar: 
Maak een vuurbol in een schakelaar, 
vang deze op in een reactorvat en 
houd de bol pe.rmanent in stand door 
voortdurende toevoer van verse 
brandstof. Als brandstof wordt Deu
terium gebruikt, dat aanwezig is in 
zeewater. Het afvalprodukt Helium is 
een onbrandbaar gas waar men vroeger 
zeppelins en ballonnen mee vulde. 
Met de energie die vrijkomt tijdens 

het proces kan water omgezet worden 
in stoom. Met behulp van een turbine 
en een generator kan dan de elektri
citeit geproduceerd worden. Tijdens 
dit proces zal het reactorvat geacti
veerd worden, dat wil zeggen dat het 
radioactief wordt. De techniek is dus 
!Het helemaal brandschoon. 
Volgens Convectron is het mogelijk om 
via hun procédé zeer goedkope elektri
citeit te produceren. Dit komt met 
name door het feit, dat het proces 
technologisch relatief eenvoudig in 
elk.aar .zit . De kostprijs van de 
stroom zou sleehts 20 tot 40 % be
dragen van die uit kolencent.rales. 
Dijkhuis denkt aan kleinschalige 
eenheden per redelijk grote gemeente. 
De markt voor Convectron ' s fusie
systemen is enorm. Bij welslagen zijn 
de winst- en omzetcijfers astronomisch. 
TOt zover de theorie. 

fundamentele werkelijkheid 
Convectron NV leidt mom.enteel een mar
ginaal bestaan . De uitvoering van het 
ambitieuze plan wordt vertraagd door 

Joost Andrik 
Wim Kersten 
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SdimuitUche WJOIStdl1ng """ het Coni'«<IIOI, 
gaekend door Rudolf Dtu 

de wetenschap den door geldgebrek. 
Voor een gefundeerde onderbouwing van 
het theoretisch model van de bolbliksem 
is veel geld nodig. Echter, bepaalde 
natuurkundigen twijfelen bij voorbaat 
al aan het gepresenteerde model. Vanaf 
het begin is er oppositie tegen de i
deeën van geestelijk vader Dijkhuis. In 
1985 verschijnt van de hand van Braams 
en Lodder het rapport: "Het kronkelige 
pad van een bolbliksem". Deze twee au
teurs werken bij de Stichting voor 
Fundamenteel onderzoek der Materie 
(FOM) op de afdeling Plasma-fysica. 
Hoewel de FOM-medewerkers vinden dat 
het schakelvuurbol-experiment te ver
dedigen is op experimentele gronden, 
petwijfelen zij ten zeerste of het 
Convectron-idee (genoeg) verklaart. 
Dijkhuis' modellen zouden intern, met 
elkaar en met grote stukken goed be
kende fysica strijdi9 zijn. Dijkhuis 
repliceert met een uitvoerig rapport: 
"Een tussenstand in het bolbliksem
debat". Hierin verwijt hij Braamsen 
Lodder dat zij de meest primitieve 
vorm van een essentiële vergelijking 
gebruiken en dat zij een beperkte ken
nis bezitten • 
Kortom: een ordinaire ruzie, uitgevoch
ten op wetenschappelijk nivo. Verdacht
makingen zoals: missers, slordigheden, 
blunders en principiële denkfouten 
vliegen over en weer. 
Van het initiatief om de twee rapporten 
te laten onderzoeken op wetenschappe
lijk gehalte door drie kroondocenten 
is niets meer vernomen. Sindsdien valt 
over deze discussie niets meer te mel
den, buiten het feit dat Braams geen 
directeur meer is van het FOM-insti
tuut voor Plasmafysica te Nieuwengein. 
De medewerkers van Convectron gaan in
middels onverdroten verder. Er ligt een 
uitnodiging uit Polen voor een confe
rentie in Wroclaw en hun verhaal is 
vertaald uitgebracht in wetenschappe-

,·' 

lijke kringen in China. Ook zijn er 
kontakten met Moskou, waar een soort
gelijk project wordt uitgevoerd. 

financiële werkelijkheid 
onder andere vanwege eerdergenoemde 
oppositie is het moeilijk voor Con
vectron om aan de benodigde finan
ciële middelen te komen. Maar de 
directie wijst er in het prospectus 
ook op, dat beleggen in dit project 
grote risico's met zich mee brengt. 
Het beginkapitaal is met name nodig 
om de theorie te toetsen in de 
praktijk. Een enkel onderzoek bij 
de KEMA kost al gauw enkele tien
duizenden guldens. Of het belegde 
geld ooit winstgevend zal worden is 
geenszins zeker. De winstmogelijk
heden geven deze investering een 
bijzonder speculatief karakter. 
Tot op heden zijn er twee aandelen
emissies uitgeschreven. Het hiermee 
ingezamelde geld is echter lang niet 
voldoende. Het bedrijf is nu op zoek 
naar financiering buiten Nederland. 
Er zijn onderhandelingen gaande met 
een buitenlandse beurs, voor een no
tering aldaar. 
Verder zijn er nog meer drempels. De 
beurscommissie heeft een notering op 
de Amsterdamse Effectenbeurs afgewe
zen. Ook bepaalde banken zijn huive
rig voor financiering. Er bestaan 
twijfels over de levensvatbaarheid 
van het idee. 
Een patentaanvrage in de Verenigde 
Staten is afgewezen. Volgens het be
oordelingsburo is het geen nieuw i
dee, maar volgens Dijkhuis wil men 
geen geldig pat~nt verlenen aan een 
buitenlands fusieconcept. Patentaan
vragen in Canada, Australië en West
Europese landen zijn wel erkend. 
Convectron is momenteel bezig met 
de aanvragen van een wereldpatent. 



Een lichtpunt is, dat op de jaar
lijkse aandeelhoudersvergaderingen 
de jaarverslagen en het beleid zon
der grote strubbelingen goedgekeurd 
zijn. 

in de praktijk 
De eerste aandelenemissie was nodig 
om het daadwerkelijk bestaan van 
vuurbollen aan te tonen. Dit is vol
gens Di jkhuis afdoende bewezen in 
1985. Ontladingen, die het begin vor
men van een bolbliksem zi 1n toen, 
weliswaar niet overduidelijk, op een 
film vastgelegd. Volgens hem is de ge
loofwaardigheid sindsdien toegenomen. 
Oe tweede fase moet duidelijkheid 
scheppen of er binnen de vuurbol 
inderdaad fusieprocessen plaats 
vinden . Begin 1986 is daartoe een 
tweede aandelenemissie uitgegeven. 
Met het (te weinig) verkregen gel d 
wordt nu verder onderzoek verricht . 
Bij de KEMA in Arnhem en in de eigen 
loods te Rotterdam wordt geëxperimen
teerd met kortsluitingen. Aan de 
waalhaven staan twee enorme accu
batterijen va.n onderzeeboten opge
steld. 
Nog immer gelooft Convectron, dat het 
mogel ijk moet zijn om over vijf jaar 
met de commerciêle produktie van ei
gen reactoren aan te vangen. Het con
tact naar buiten is minimaal, omdat 
het bedrijf de volle aandacht richt 
op de wetenschappelijke proefnemin
gen en het een minimum aan personeel 
heeft. Of de bolbliksem de nieuwe 
ster aan het energiefirmament zal 
worden , moeten we afwachten. De 
blik(sem) wordt in ieder geval tot 
over de grenzen verlegd.~============ 

Proefopstelling 
schakelvuurbol in 
Rotterdam 
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SCHIEDAMS ENERGIEVERBRUIK SCHIET OMLAAG 

Bewust energiebeleid 
De gemeente Schiedal't heeft in 1975 een bewuste 
keuze gemaakt: energiebesparing èn toepassing van 
duurzame energiebronnen. Die keuze werd niet louter 
bepaald door de financiële aspecten, maar juist ook 
door een vooruitziend milieubesef. Naar anèere ge
meenten vaak alleen· de · krenten oppikken, daar ver
orbert Schiedam het hele bord. Het sukses wekt de 
eetlust op. 

Geiso\•eerde flat (zuidzijde) 

Wim Kersten 
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Wie in Schiedam een huis wil (laten) 
bouwen, krijgt pas vergunning wanneer 
wordt aangetoond dat de toekomstige 
woning niet meer dan 800 kubieke me
ter gas per jaar nodig heeft voor ver
warming, koken en warmwater. Vergelijk
bare woningen in Nederland vergen 
doorgaans 2500 kubieke meter gas. 
Schiedamse nieuwbouwwoningen besparen 
derhalve ruim 60%, en dat drukt de 
woonlasten behoor~ijk naar beneden . 
Toch staat het woonlasten-motief op 
de derde plaats: de voornaamste be
weegreden voor een dergelijk beleid 
is energiebesparing, om langer ge
bruik te kunnen maken van de beschik
bare brandstoffen. Minder energiever
bruik leidt tot afname van de lucht
verontreiniging (motief twee). 
Deze drie motieven vormen de basis 
van het energiebeleid in Schiedam. 
Maar even belanarijk is het feit dat 
deze gemeente kiest voor een geinte
oreerde aanpak . Overal wordt het ener
~ieaspect meegenomen en afgewoqen. 
Het feit dat er weer een splinter
nieuwe tram (met één lijn) door de 
stad rijdt, heeft alles te maken met 
het enerqiebeleid. Oe tram verbindt 
Schiedam-Noord (met 20.000 inwoners) 
•ria hP.t tJS-station met de Rotterdamse 
metro , en vormt zo een aantrekkelijk 
altcrnatiP.f voor automobilisten. 

eigen kracht 
De stuwende motor achter dit beleid 
is wethouder c. Zijdeveld. "De wijze 
waarop in Nederland elektriciteit 
wordt opgewe.kt volgt een fundamenteel 
verkeerde invalshoek. Als in Nederland 
elektriciteit wordt geproduceerd in 
een grootschalige centrale, wordt in 
het algemeen maar één produkt als 
waardevol erkend, te weten de opgewek
te elektriciteit, terwijl de grote 
hoeveelheden warmte die daarbij vrij
komen, als afval in het milieu worden 
gedumpt . Wij denken dat elektriciteit
produktie moet worden beschouwd als 
een proces, waarbij op basis van na
tuurwetten twee waardevolle orodukten 
vrijkomen, stroom èn warmte"·. 
De consequentie van deze benaderina is 
dat elektriciteit moet worden opqe
wekt op die plaatsen waar een behoefte 
aan warmte is. Elektriciteit is mid
dels een draad veel gemakkelijker te 
transporteren dan warmte. Woonconcen
traties vormen de ideale lokaties voor 
kleine e le,ktrici te i tscentrales. 
Met een eigen openbaar nutsbedrijf kan 
Schiedam haar gekozen beleid ook daad
werkelijk uitvoeren. Momenteel staat 
er 1 ~gaWatt aan warmte-kracht vermo
gen opgesteld, verdeeld over vier in- · 
stallaties bij twee verzorgingstehui
zen en twee woningbouwProjecten. 
Langs de Nieuwe Waterwea beheert het · 
energiebedrijf een windmolen van 300 
kiloWatt, die jaarlijks 300.,000 kilo
wattuur produceert. Daarnaast beheert 
het nutsbedrijf nog een kleinere mo
len van 75 kiloWatt op haar eigen ter
rein. Voor de verwarming van haar oe
bouwen wordt gebruik qemaakt van een 
warmt epOll'tp, die warmte onttrekt aan de 
Schie: 90 procent van de warmtebehoef
te van het energiebedrijf wordt op die 
wijze gedekt. 

isovatie 
Ret begrip "isovatie" is niet meer 
weg te denken uit de jenever-stad. Re
novatieprojecten worden uitgevoerd 
met een isolatie-bril op. De resulta
ten zijn spectaculair. De woningen in 
een recent geisoveerd flatgebouw (uit 
1QS6) verbruiken nu nog maar gemiddeld 
600 kubieke meter gas per jaar. Een 
besparing van 60 procent ten opzichte 
van de oude situatie. Naast de l agere 
stookkosten is voor de bewoners het 
wooncomfort sterk verbeterd. De bewo
ners betalen nu f 54 per maand meer, 
maar ze dragen tegelijkertijd f 30 per 
maand minder af aan het eneraiebedrijf 
De achterbalkons zijn inaepakt, en de 



balkons aan de voorzijde (op het zui
den) werden omgetoverd tot serres met 
dubbel glas. De gevels zijn beplakt 
met vijftien centimeter dik isolatie
materiaal. Dit project wordt nauw
keurig geanalyseerd en bemeten, omdat 
het veelbelovende resultaat model kan 
staan voor de verbetering van soort
gelijke flats elders in het land. 

Eve.n logisch als doelmatig heeft de 
gemeente Schiedam een basisschool op
geknapt en energiezuinig gemaakt. 
De ramen aan de noordzijde zijn ver
kleind, en tegen de zuidzijde is een 
glazen serre geplaatst. In die serre 
wordt de lucht verwarmd, door de zon, 
en vervolgens via een uitqekiend ven
tilatiesysteem in de klaslokalen ge
bracht, al dan niet bijverwarmd door 
een convector. Afgewerkte lucht ver
laat de lokalen via een warmteterug
wininstallatie . Met deze aanpak wordt 
bet energieverbruik van basisschool 
Bet Startblok tot 25 procent terug
geschroefd, een jaarlijkse gasbespa
ring van 77. 000 kubieke meter. 
De aanleiding voor de renovatie, rot
te kozijnen, is na een creatief denk
proces uitgemond in een gerenoveerd 
energiezuinig schoolgebouw met allure. 

minimum-energie-wijk 
Schiedam telt inmiddels 2.500 nieuwe 
woningen die onder strenge energie
eisen zijn gebouwd. Deze huizen ver
bruiken jaarlijks 1000 kubieke meter 
minder dan vergelijkbare huizen elders. 
Ben nieuw project, de woonwijk Spa
land, zal 3000 woninqen opleveren, 
die slechts 600 tot 700 kubieke meter 
gas verbruiken. Alle nieuwe woningen 
zullen aan een aantal voorwaarden moe
ten voldoen: oriëntatie op het zuiden, 
maximale daglicht-inval en optimale 
isolatie. De projectontwikkelaars 
dienen bereid te zijn mee te werken 
aan experimenten met zonne-boilers 
(voor warmwater-voorziening) en warmte
kracht projecten in deze nieuwe wijk. 
Schiedam wil ook de mogelijkheid van 
begroeide daken nagaan . Bet worden 
ecologische huizen, want de toepassing 
van tropisch hardhout wordt niet op 
prijs gesteld, en de verf moet milieu
vriendelijk zijn. De Spaland-wijk zal 
straks zo min mogelijk bestraat en zo 
veel mogelijk beplant worden. Onnodig 
te vermelden dat er ook een fietsroute 
is gepland. 
In deze nieuwe wijk zal jaarlijks 
4~ miljoen kubieke meter aardgas 
minder worden verbruikt, dankzij de 
eneraie-eisen. Met de reeds bereikte 
besparingen zal Schiedam binnenkort 
jaarlijks 9 miljoen kubieke meter 
gas uitsparen. En het einde is nog 
lanq niet in zicht. Wethouder Zijde
veld: "Je moet met die zaken creatief 
omqaan en blijven zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden en oplossinqen". 
Als Alle Nederlandse woningen gebouwd 
zouden zijn of worden volgens de 
Schiedamse maatstaven, dan zou het 
nationale aardgasverbruik met 8 mil
jard kubieke meter terualopen. Schie-

Zonne-serre basisschool Het Startblok 

dam levert het bewijs dat dat moge
lijk is.======================= 
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BOEKBESPREKING 

Straling, 
mag het ietsje meer zijn? 

JoostAndrik 
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Bij Aktie Strohalm te Utrecht is een 
boek met deze ti. tel verschenen. De 
schrijfster is Els de Groen, bij 
soiiiiiligen misschien nog bekend van 
haar boek : "De Splijtzwam". 
"Straling"· is een bijdrage aan de 
anti-kernenergiestrijd en is ge
schreven als een vlijmscherp pro
test. Van de overheid en haar ad
viesorganen zou je (mogen) ver
wachten dat de gezondheid van de 
bevolking hoog in het vaandel 
staat. 
Nou, als je bijvoorbeeld gaat kij
ken naar de stralingsnormen, dan 
wordt toch het een en ander aan 
de laars gelapt. Els de Groen 
maakt aan de hand van konkrete 
gebeurtenissen duidelijk hoe de 
zwendel met stralingsno~en in 
zijn werk gaat. De centrale vraag 
die haar bezig houdt luidt als 
volgt: Waarom is de tienmaal ho
gere stralingsgevoel_igheid van 
ongeboren vruchten niet in de 
dosislimieten ve.rwerkt? 
Bet boekje vormt ·een vlammend 
betoog over haar persoonlijke 
strijd tegen bepaalde essen
tiële gezondheidsnormen, die 
onzichtbaar voor de ~uitenwacnt 
veranderd (=versoepeld) worden . 
Het is zodanig geschreven, dat 
zij hoogstwaarschijnlijk als 
eerste argument te horen zal 
krijgen: Veel te emotioneel! 
(Waar heb ik dat meer gehoord?). 
Dokumentatie heeft zij zeker 
wel doorgeworsteld, wat je 
lang ni.et van iedereen kunt 
zeggen . 

Bet geheel is een gevecht tegen 
het gebruik én misbruik van 
kennis en macht door politiek, 
deskundigen en pers. Door ar
rogantie en onwil wordt nog 
steeds veel ongeloof in stand qe
houden. 
De zwendelaars, die met naam en toe
naam qenoemd wor den, zitten met name 
op belangrijke posten zoals ·mi.niste
ries en advi esor.ganen,en het gesjoe
mel is niet van de lucht. 
Zo weinigen weten/beseffen het •. •. • . 
Zo weinigen worden gehoord • •• •• • ••• • 

Straling, Maq 1t ietsje meer zijn? : 
Een meeslepende aanrader. 

bestellen 
Een eiqensc:h4p van degenen die kennis 
en macht bezitten is vaak,dat zij 
ook kunnen beschikken over voldoende 
geld. Aktie St rohalm heeft het vol
qende bedacht: Maak 20 guldens over 
op giro 355925 ten naQe van Aktie 
Strohalm Utrecht, OVV "1 x stra
lingsaktie". J e ont vanqt dan een 
aantal begeleidende fol ders en drie 
exemplaren van het boekje. Folders 
en boekjes kunnen dan versprei d 
worden , zodat een groot p.lbliek op 
de hoogte wor dt gebracht. :==:==:;;;;;;::==::= 



MANIFESTATIE GASSELTE 23 APPJL 1988 

Afval in zout ... FOUT! 

Een kerncentrale draait hooguit 
bbn generatie (30 jaar), en 30.000 
generaties draaien daarna op voor 
de radioactieve afvalstoffen. 

Op zaterdag 23 april zal "Den Haag" een nieuw sig
naal krijgen met betrekking tot de geplande dumping 
van radioactief afval in zoutkoepels . Het Noorde 
lijk Zoutkoepeloverleg coördineert deze ma nifesta
tie in Gasselte. De bevolking van de 34 zoutkoepel
gemeenten, maar ook de sympathisanten uit het hele 
land kunnen op deze dag het verzet tegen de rege
ringsplannen steunen en zichtbaar maken . 

Twee jaar na Tsjernobyl l26 april 1986) 
blijkt de onrust niet afgenomen. Ter
wijl regering en parlement in 1986 de 
plannen voor nieuwe kerncentrales 
tijdig (v66r de verkiezingen) en tij
delijk (tot 1988) in de ijskast par
keerden, is de anti-kernenergiestem
ming onder de bevolking fors toegeno
men. Er zijn geen aanwijzingen dat 
het percentage tegenstanders (87% me
dio 1987) aanmerkelijk geslonken zou 
zijn. In Noord-Nederland richt het 
verzet zich steeds ·nadrukkelijker op 
de voorgenomen proefboringen in de 
' geschikte ' zoutkoepels voor de op
slag van radioactief afval. 

Niet alleen voor het radioactieve af
val, maar ook voor het chemische af
val wordt een 'eindbestemming' ge
zocht. Volgens Nieuwsbrief AKB Drente 
zou er ~l eind 1988 een proefboring 
worden verricht. "Te verwachten valt 
dat er vooral veel druk uitgeoefend 
zal worden op de zoutkoepelgemeentes 
om opslag van chemisch afval toe te 
staan". Bij chemisch afval gaat het 
om grotere hoeveelheden dan bij het 
atoomafval. 
"Er is op dit ogenblik een gevecht 
gaande tussen multinationals om zo'n 
zoutkoepel in bezit te nemen, Shell, 
AKZO , Gasunie , NAM (Nederlandse Aard
olie Maatschappij) en rijksoverheid 
doen daar aan mee. Ieder wil zijn ei
gen vlag op de zoutberg plaatsen." Men 
wil er iets uithalen (zout en magne
sium) of men wil er iets in stoppen 
(kernafval en chemisch afval). Deze 
diepe ondergrond wordt eigenlijk niet 
beschermd door een wet, De oudste 
wet , de Mijnwet van 1810, gaat all een 
over het opdel ven, niet ov~r het dump
en van stoffen. De belangrijkste rap
porten van NAM en Gasunie zijn boven
dien nog steeds geheim. 9 



Foto : Greenpeace 
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MANIFEST GASSELTE '88 

Twee jaar na Tsjernobyl vragen wij 
aandacht voor een ander probleem van 
kernenergie. 

Kernenergie houdt onvermijdelijk de 
aanmaak van kernafval is. Dit afval 
blijft gedurende miljoenen jaren ge
vaarlijk. Daardoor vormt het een be
dreiging voor mens en milieu, nu en 
in de toekomst. 

Nog nergens ter wereld is een veilige 
oplossing gevonden voor het opbergen 
van kernafval. 
Ook in Nederland wordt kernafval ge
produceerd: 99% van het Nederlandse 
kernafval is afkomstig van de kern
centrales Borssele en Dodewaard, de 
rest komt van de industrie, labora
toria en ziekenhuizen . 
De regering wil dit afval opbergen 
in de zoutkoepels van Noord- en Oost
Nederland. 

De zoutkoepels en de aardlagen er om 
heen zijn in beweging. Denk aan de 
recente aardschokken bij Assen. 
Vroeg of laat zal het opgeborgen af
val in het milieu vrij komen . 

Toekomstige generaties worden zo
doende opgezadeld met risico's. 
De overheid vindt die risico's aan
vaardbaar. De bevolking mag meepraten 
over hoe groot dat risico mag zijn, 
dus hoeveel slachtoffers er mogen 
vallen dool;' de opslag van dit kern
afval. 

Wij vinden dit onaanvaardbaar. 

Bovendien wil de overheid chemisch 
afval, dat ook eeuwen gevaarlijk 
blijft, in het zout opslaan. 

Wij zijn daarom tegen proefboringen 
en opslag van afval in zout. Wij zi j n 
voor een milieuvriendelijker beleid, 
waarbi j geen radioactief afval ont
staat. 

De organisatie roept op tot deelname 
aan de manifestatie in Gasselte op 
23 april, onder het motto: 
AFVAL IN ZOUT •• • • FOUT! 

Namens het organisatiecomite 
Gasselte '88, 
bestaande uit lokale groepen, 
de Milieuraad Drente en 
de Milieufederatie Groni ngen. 



"Groot-Gasselte" op 23 april 

PROGRAMMA 

Manifestatie tegen de opslag van 
radioactief afval in de Neder
landse zoutkoepels, in het kader 
van Twee jaar na Tsjernobyl her
denking, op 23 april 1988. 
Motto: AFVAL IN ZOUT •••• FOUT! 
Doel: 'Den Haag' laten zien dat 
er, wat ons betreft, geen gifti~ 
afval de grond in gaat. De be
volking van 34 zoutkoepelgemeen
tes maar ook sympatisanten uit 
het hele land kunnen op deze ma
nifestatie het verzet tegen de 
plannen steunen en zichtbaar ma
ken. 

PROGRAMMA 

11.00 uur: officiële opening 

13.00 uur: demonstratieve wande-
ling door het dorp 

16.00 uur: afsluiting d.m.v. ge
zamenlijke actie 

Doorlopend programma van 11.00 
tot 16.00 uur: 

• podium met muziek, cabaret en di
verse sprekers 

• marktgebeuren van ongeveer dertig 
kramen 

• kinderhoek met diverse activiteit
en 

• fietstocht vanaf het manifestatie
terrein, over de zoutkoepels met 
onderweg een of twee afstappunten 
waar inhoudelijke informatie wordt 
geboden en wat gedronken kan worden 
bij een muziekje (duur tocht: 1 uur) 

Secretariaat op 23 april 1988 

's Morgens van 9.00 tot 12.00 uur: 
Jeugdsoos 'Ons Hoes', Kerkstraat 2b, 
9462 PS Gasselte. Tel.: 05999-65159 

GIRONUMMER: 3123570 t.n.v. demonstra
tie Gasselte 23 april, Gasselternij
veen. 11 



Activiteiten elders 
in hetland 

Zeeland 
Het Zeeuws Platform tegen Kernenergie gaat geen 
grootse zaken organiseren ter gelegenheid van de 
Tsjernobyl-herdenking. De belangrijkste activiteit 
bestaat uit het 'bewerken' van de landbouworgani
saties. Inmiddels leidt dat al tot resultaat, ge
zien de recente onrust rond de opslagplaats voor 
radioactief afval in de gemeente Borsele. 

Wim Kersten 
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De plannen van de COVRA (Centrale Or
ganisatie voor Verwijdering van Ra
dioactief Afval) om in Borssele bij 
de bestaande kerncentrale kernafval 
op te slaan zijn al minstens twee 
jaar bekend. Nu de plannen steeds 
definitiever worden, begint er iets 
~e broeien bij de Zeeuwse bevolking. 
Die onrust is ook ingegeven door de 
forse kritieken op het Milieu Effec
ten Rapport (MER) dat de COVRA heeft 
opgesteld voor de lokatie Borssele. 
De Commissie Milieu Effect Rapportage 
(Ministerie van VROM) noemt een aan
tal belangrijke missers: geen situa
tie-tekening, geen tekening van het 
toekomstige opslaggebouw, geen risi
co-berekening met betrekking tot 
overstromingen en geen risico-analyse 
van de aanvoer van kernafval over de 
Westerschelde. Een onvoldoende. 
Deze onthullingen over een krakkemik
kig MER-rapport vormen voor de be
stuurders in Zeeland geen aanleiding 
om de COVRA ook maar iets in de weg 
te leggen. Provinciale Staten hebben 
in meerderheid het groene licht gege
ven, en de gemeenteraad van Borsele 
zal geen blokkade opwerpen. 
De bevolking in en rond Borsele is 
aan het twijfelen geslagen, vooral 
omdat de voorlichting onvoldoende en 
te laat was. Dit alles vormde aanlei
ding voor een handtekeningen-actie 
onder de boeren in Zuid-Beveland. 
De deelnemers aan deze actie plaatsten 
hun handtekening onder een verklaring 
waarin onder meer te lezen staat dat 
de gemeente Borsele de burgers onvol
doende heeft ingelicht over de opslag 
van radioactief afval. Verder bestaat 
er grote vrees voor schade aan de ge
zondheid, en woon- en werkmilieu en 
aan de agrarische produkten. De onder
tekenaars merken ook op dat de gevol
gen van de COVRA-vestiging oe lange 
termijn onduidelijk zijn. Tenslotte 
merken zij op dat ze tegen een der
gelijke radioactieve afvalopslagplaats 
in Borsele zijn. 
Het Landbouwschap en de drie Zeeuwse 
landbouworganisaties hebben hun steun 
betuigd aan deze actie, die werd op
gezet door vier plaatselijke afdeling
en van de bovengenoemde organisaties. 

Achterhoek 
15/16april 

Het ROTOO (Regionaal Overleg Tegen Op
slag Onder de grond) organiseert een 
fiets- en kampeertocht langs zes zout
koepelgemeenten in de Achterhoek. 
Op vrijdag 15 april start de karavaan 
om 11.30 uur in Winterswijk. Via het 
Westduitse Vreden (paspoort meenemen!) 
loopt de route naar Eibergen, Neede 
en Borculo. Daar wordt gekampeerd. 
Zaterdag 16 april gaat de tocht ver
der over Ruurlo en Groenlo naar Win
terswijk. 
In alle plaatsen wordt een theater
act opgevoerd. 
Voor alle informatie: Ab Turfboer 
telefoon: 05752 - 1298 

Tilburg
Turnhout 

23april 
Energie- en milieugroepen uit België 
en Nederland organiseren op 23 april 
een ludieke manifestatie aan de grens 
bij Poppel. De Belgen zullen proberen 
Belgisch kernafval (uit Mol) de grens 
over te krijgen, en Nederlands atoom
afval zal naar België worden geëxpor
teerd. Het transport gebeurt op een 
manier die typerend is voor de kern
industrie: gammel en slordig. 
Inlichtingen bij de volgende adressen: 

o Milieu Overleg Kempen, 
De Merodelei 41 
2300 Turnhout 
tel: 014-411565 

o Energieburo de Knijpkat 
Stationsstraat 15 
5038 EB Tilburg 
tel: 013-351535 



Voedingsmoni tor in Wageningen. Links 
het loodkasteel. Foto: Re na te de Vre 

Twee jaar geleden ontplofte bij Tsjer
nobyl een kerncentrale. Grote hoeveel
heden radionucliden werden daarbij de 
lucht in gesmeten. Een geluk bij een 
ongeluk voor de omwonenden, want nu 
verspreidde de radioactiviteit zich 
over heel Europa, waarvan vooral het 
oosten en het noorden het moesten ont
gelden. Toch was de situatie bij 
Tsjernobyl zelf zo gevaarlijk dat hon
derd- tot honderdvijftigduizend mensen 
geêvacueerd werden. Volgens de autori
teiten zijn er tot op heden 31 mensen 
om het leven gekomen. 
Daarnaast zijn er nog eens twaalf ern
stig gewonden. Bijna tweehonderd 
slachtoffers zijn inmiddels genezen. 
De autoriteiten laten niet na om te 
zeggen dat enkele slachtoffers "volko
men gezonde" kinderen hebben gekregen. 
In juni vorig jaar kregen de evacu~'s 
te horen dat zij "over enkele maanden" 
terug mochten keren naar hun woon
plaatsen, maar dit lijkt nog niet te 
zijn gebeurd. Wel staat vast dat het 
merendeel van de mensen niet terug 
w!lde. Gesuggereerd wordt dat zij in 
hun opvangplaatsen zoals Kiev helemaal 
hun draai hebben gevonden, en geen zin 
hebben om weer helemaal opnieuw te be
ginnen. 
Inmiddels zijn in de ontruimde woningen 
enkele opzienbarende kostbaarheden 
ontdekt, die de bewoners hebben moeten 
achterlaten . Eigenlijk moesten alle 
bezittingen worden vernietigd, maar de 
'schoonmaakploegen' stuitten op drink
bekers uit de zestiende en zeventiénde 
eeuw, samovars, kandelaars, oude reli
gieuze boeken, ikonen en volkskostuums 
uit de vorige eeuw·. Veel eigenaren 
willen hun spullen niet t erug hebben 
en nu zullen de kostbaarheden in een 
speciaal museum worden tentoongesteld 
om "te dienen als waarschuwing dat 
kernenergie in misdadige of onzorgvul
dige handen een formidabele kracht is". 

STRALING IN VOEDSEL TE VERWAARLOZEN 

Tweejaar 
na de ramp 

Rusland zelf zwijgt over de gevolgen van de grootste 
nucleaire ramp uit de geschiedenis na de atoombommen. 
Maar in West-Duitsland komen verdacht veel baby's 
met een afwijking ter wereld. 
En Nederland, hoe gaat het hier? De algemene indruk 
is dat het inmiddels meevalt in vergelijking met 
andere landen. Maar we zijn gewaarschuwd. 

In juli 1987 werd de directie van de 
rampcentrale veroordeeld tot tien jaar 
werkkamp, maar daarmee is de zaak nog 
lang niet afgelopen. 
Eens per half jaar ondergaan de eva
cu~ 's een medische test . Tot nu toe is 
niets verontrustends gesignaleerd. 
Volgens (westerse) deskundigen zullen 
pas op de lange termijn de gevolgen bij 
de bevolking zichtbaar worden. De ra
mingen lopen uiteen van 6.000 tot 
120.000 doden. Maar de autoriteiten 
suggereren dat het allemaal misschien 
best wel is meegevallen. 
vier maanden (!) na de ramp besloten 
ze open kaart te spelen. Aan de wereld 
werd uitgebreid verslag gedaan over 
ontstaan en verloop van het ongeluk. 
Sindsdien is de berichtgeving minimaal, 
terwijl er nog zoveel vragen zijn: 
Hoeveel water en grond is nu nog be
smet en hoe ernstig? Hoeveel mensen 
zijn er teruggekeerd naar hun woon
plaatsen? Welke bescherme nde maatrege
len worden er genomen? Mag er al ver
bouwd, gevist en gedronken worden? 
Kortom, in moeverre kan er worden ge
leefd? 
Het eerste, niet-officiêle verslag over 
de huidige situatie moet nog verschij
nen. Wel is bekend dat er vorig jaar 
in ~~n van de Tsjernobyl-centrales 36 
ongelukken zijn gebeurd. Drie ervan 
hadden een dodelijke afloop . Hoev~~l 
doden er zijn gevallen? Dat werd er 
niet bij verteld •••• 
De eerste twee dagen na de ramp werden 
de vrijgekomen radioactieve stoffen 
door een zuidoostenwind naar Polen en 
Zweden vervoerd. Mede daardoor was Zwe
den ~~n van de eerste landen die het 
ongeluk opmerkten. 
Daarna draaide de wind , waardoor de 
radioactieve wolk zich over Midden-Eu
ropa en de Balkanlanden verspreidde . 
De schrik was groot. Kinderen mochten 
niet buiten spelen en kregen jodium-

Thijs Belgers 
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tabletten toegediend. De Europese Ge
meenschap sloot onmiddelijk de grenzen 
voor Oost-Europa. Maar de EG-landen 
hanteerden onderling verschillende 
normen, zodat de handel in vlees, zui
vel en groente een flinke deuk op
liep. 
Naast de wijde omgeving van Tsjernobyl 
zelf, werd Midden-Europa het zwaarst 
getroffen door de neerslag van Jodium-
131 en Cesium-137. Vooral in Tsjecho
slowakije en het zuiden van West-Duits
land is veel neegekomen. OV~r de gevol
gen voor de Tsjechen is niet veel be
kend. Meer gegevens hebben we uit 
West-Duitsland. 

. . 
m1svorm1ngen 
Hier werd in augustus 1986 een groeiend 
aantal misvormingen bij foetussen ge
constateerd. Negen maanden na het on
geluk werden per negenhonderd geboorten 
in West-Berlijn, vijf mongooltjes ge
boren. Gewoonlijk is dat één per negen
honderd. 
Tussen november 1986 en januari 1987 
werden in het Beierse Miesbach drie 
keer zoveel kalveren doodgeboren als 
normaal. Ook het aantal spontane abor
tussen bij koeien was drie keer ~o 
hoog, als gevolg van het eten van be
smet gras. 
In Nederland zijn geen onderzoeken ge
daan naar de gevolgen van Tsjernobyl 
voor ongeboren kinderen en baby's. 
Enerzijds omdat er sowieso geen lande
lijke registr~tie plaats vindt van af
wijkingen. Anderzijds omdat de radio
actieve neerslag hier beduidend minder 
was dan in andere delen van Europa. 
Op 2 mei 1986 kwam de radioactieve 
wolk boven ons land. De hoeveelheid 
radioactiviteit op de grond was afhan
kelij~ van de hoeveelheid neerslag: 
hoe meer regen, hoe meer radionucliden 
omlaag kwamen. De hoogste waarden wer
den gemeten langs de lijn Oost-Brabant, 
Noord-Holland. 
Er kwamen allerlei maatregelen die be
trekking hadden op de voedselconsump
tie. Spinazie werd vernietigd, de 
koeien moesten op stal en het gebruik 
van schapemelk en -kaas werd beperkt. 
Het ministerie van Landbouw nam deze 
maatregelen op grond van gegevens die 
het Landelijk Meetnet Radioactiviteit 
in Voedsel (LMRV) verstrekte. Ver
spreid over heel Nederland werd via 
tientallen monitors melk, vlees, vis, 
groente, fruit en zlefs veevoer gecon
troleerd op straling. Ook nu nog wordt 
dit gedaan. Een monster wordt hierbij 
in een zogeheten loodkasteel geplaatst 
en op een beeldscherm valt dan de ra
dioactiviteit af te lezen. Ten tijde 
van de ramp stonden er 130 monitors in 
zuivelfabrieken, vleeskeuringsdiensten 
en andere instellingen. Op deze manier 
werd bijvoorbeeld een overzicht gegeven 
van de besmetting van melk. 
In het brein van het LMRV, het Centraal 
Meetsysteem in Wageningen, wordt nog 
steeds een verhoogde radioactiviteit 
gesignaleerd in voedsel. Volgens een 
medewerker gaat het echter om minimale 
hoeveelheden: "Volstrekt niet veront-

rustend. We werken met zeer verfijnde 
apparatuur en zelfs daarmee is het 
moeilijk om de verschrikkelijk kleine 
hoeveelheden 'Tsjernobyl-straling' op 
te vangen. Hoewel het niet zo lijkt, 
vind ik het toch heel nuttig dat we 
zelfs deze verwaarloosbare hoeveelheden 
kunnen registreren. Dit is bijvoorbeeld 
belangrijk voor de export-gegevens". 
Een ander Wagenings instituut, het 
Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land-
en Tuinbouwprodukten (RIKILT) heeft 
metingen verricht in de Nederlandse 
bossen. Daaruit blijkt dat met name in 
Oost-Brabant bospaddestoelen teveel 
Cesium bevatten. Paddestoelen nemen 
snel radioactieve stoffen op. De EG
norm voor verhandelde paddestoelen is 
600 becquerel per kilo (bq/kg). In 
Brabant werden waarden gemeten van 690, 
1145 en 1549 bq/kg. Volgens minister 
Braks van Landbouw zal iemand die gedu
rende twee maanden elke dag een halve 
kilo van deze paddestoelen eet, 0,075 
millisievert binnen krijgen. De toe
laatbaar geachte jaardosis is 1,0 mil
lisievert. 
OVerigens werden in West-Duitsland 
mensen geadviseerd geen bospaddestoe
len te eten, omdat daar de grond veel 
erger besmet is. Bij één paddestoel 
werd een waarde van 30.000 bq/kg ge
meten. 

volksgezondheid 
Van de gevolgen voor de volksgezondheid 
zijn er slechts theoretische berekenin
gen. De CCRX (Coördinatie-Commissie 
voor de metingen van Radioactiviteit en 
Xenobiotische stoffen) evalueerde in 
oktober 1986 de gevolgen van Tsjernobyl 
voor Nederland. De commissie verwachtte 
dat het extra aantal Nederlanders dat 
aan kanker zal overlijden 3 zal zijn. 
Per jaar sterven er in Nederland 32.000 
mensen aan kanker. 
Volgens de arts M. Verjaal van het Aca
demisch Medisch Centrum van Amsterdam, 
zijn er sinds 'Tsjernobyl' niet méér · 
afwijkingen bij foetussen geconsta
teerd dan voorheen. Ook gynaecoloog D. 
Bisschop uit Oosterhout is deze mening 
toegedaan: "Drie op de dertigduizend, 
dat is niet terug te vinden. Je zult 
dan ook nooit mogen zeggen: dit is een 
Tsjernobyl-slachtoffer. In vergelijking 
met andere delen van Europa is het 
hier meegevallen". 
roch vindt hij dat je voorzichtig moet 
zijn met een dergelijk optimisme: "Het 
gevaar bestaat dat dan de indruk ont
staat dat kernenergie wel veilig is. 
Je moet niet vergeten dat het ongeluk 
bijna tweeduizend kilometer verderop 
gebeurde. Niemand had verwacht dat zo'n 
ver ongeluk hier invloed zou hebben. 
Als er in Borssele of Dodewaard of één 
van de vele andere kerninstallaties 
hier in de buurt iets misgaat, zullen 
de gevolgen veel ernstiger zijn"._ 



ZEEUWS MEI~E KAN INPAKKEN Bij KERNRAMP 

Straling en landbouw 
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"De consument wil produkten die zo min 
mogelijk verontreinigd zijn. Bij een 
ongeval met een Nederlandse kerncen
trale zal er een aanzienlijk export
verlies optreden omdat de afnemers in 
EEG-landen en andere landen geen Ne
derlandse land- en tuinbouwprodukten 
durven consumeren. De ervaringen met 
Tsjernobyl leren ons dat de Nederland
se export naar bepaalde landen, zoals 
het Verre Oosten, volledig onmogelijk 
is geweest. Wanneer er in ons land 
een radioactieve verontreiniging ont
staat, zal de jaarlijkse exportwaarde 
van 51 miljard gulden voor een groot 
gedeelte verloren qaan. Daarbij gaan 
wij uit van een verlies van 16 miljard 
gulden." Drs H. Mol (Directie Voedinqs
en Kwaliteitsaangelegenheden Ministe
rie van Landbouw en Visserij) windt er 
geen doekjes om als hij enkele voorlo
pige cijfers weergeeft die door het 
Landbouw Economisch Instituut (LEI) 
zijn berekend. Het rapport wordt in 
februari afgerond en daarna besproken 
in de Interdepartementale Stuurgroep 
Herbezinning Kernenergie. 

).--

rr 

~ 

)...-. 

'Y' 

~ ~ )(" 

/")(' ~ /')(' 

In opdracht van het Ministerie van Landbouw en Vis
serij berekent het Landbouw Economisch Instituut de 
financiële gevolgen voor de agrarische sector bij 
het ergst denkbare kernongeval in Nederland. Een 
schade van 16 miljard gulden in het eerste jaar, als 
gevolg van het wegvallen van de export van landbouw
produkten. Dit cijfer zal de boeren zeker aan het 
denken zetten, aldus Drs H. Mol (ministerie van Land
bouw en Visserij) tijdens een forum-discussie in 
Hulst over "de gevolgen van een kernongeval voor de 
landbouw en de voedselvoorziening". Sluiting van al
le kerncentrales, aldus Dr L. Reijnders (Stichting 
Natuur en Milieu), is de meest afdoende remedie voor 
kernrampen in Nederland. De honderd aanwezigen zijn 
in meerderheid geneigd dit te beamen. 

Na de Tsjernobyl-ramp heeft de rege
ring besloten een adempauze in te las
sen met betrekking tot de bouw van 
nieuwe kerncentrales. In dat kader 
worden twaalf studies uitgevoerd, om 
tot een afgewogen evaluatie te komen. 
De landbouw-studie maakt daar deel 
van uit. 
"We zitten nog steeds met die ramp, 
ook nu nog", aldus Mol. "Eèn van de 
eerste constateringen nà de ramp in 
1986 betrof de gebrekkige alarmrege
ling. De organisatie en de draaiboeken 

Wim Kersten 
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gingen uit van een beperkt ongeval met 
een rampgebied van 5 kilometer rond 
het object. Nu weten we dat we reke
ning moeten houden met duizend kilo
meter-effecten . Dat .willen we ook. 
Daarom is er een Project Kern Ongeval· 
len Bestrijding (PKOB) op poten gezet 
om nieuwe draaiboeken te formuleren 
voor alle betrokken ministeries. In 
dat draaiboek wordt aangegeven boe 
een toekomstige kernramp te lijf ge
gaan moet worden. We houden tevens 
rekening met zeer onbeheersbare onge
vallen, zowel in kerncentrales als in 
andere nucleai·re installaties. Ter be· 
heersing van de directe en indirecte 
gevolgen van een dergelijk ongeval is 
het positieve effect voor de landbouw 
vooral gelegen in de preventie en een 
goed ongevalsmanagement. In dat op
zicht is de medewerking van voor~l 
boer en tuinder onontbeerlijk", aldus 
H. Mol in Hulst. 

Lucas Reijnders stelt zich bij preven
tie iets heel anders voor: "Met name 
voor de land- en tuinbouw in de 
naaste omgeving van kerncentrales zijn 
grote ongelukken desastreus. Alarm
regelingen kunnen daaraan helaas wei
nig of niets afdoen. Het enige dat 
daar echt iets aan afdoet is sluiting 
van de kerncentrales." 
Het feit dat de Russische reactor van 
een ander type was dan de centrales 
in Dodewaara, Borssele of Doel mag 
onze ogen niet sluiten voor de geva
ren van 'onze' kerncentràles. 
"Wat een kernsmelting betreft bij de
ze centrales, zijn wij waarschijnlijk 
enige malen door het oog van de naald 
ge.kropen. Zo gingen in 1979 in kern
centrale Doel~2 een aantal pijpen van 
de stoomgenerator kapot. Het beeft 
daarbij niet veel gescheeld of er was 
te veel koeling weggevallen . Was dat 
inderdaad gebeurd, dan had er een 
kernsmelting kunnen plaats grijpen, 
waartegen de betonnen omhulling weinig 
had kunnen uitrichten. Radioactief ma
teriaal uit de kern had dan de beton
nen veiligheidsomhulling kunnen omzei
len en onder meer via de kapotte 

strQ9mgeneratorpijpen naar buiten kun
nen komen" . 
De gevolgen van een dergelijke ramp 
hangè.n af van een aantal factore.n, 
waarbij windrichting en weersgesteld
heid een belangrijke rol ~pelen. Ook 
de hoeveelheid radioactief materiaal 
dat naar buiten wordt gesling~rd is 
bepalend voor de gevolgen. Bij Tsjer
nobyl is 3 procent van de kerninhoud 
'ontsnapt' , maar er kan ook tïen pro
cent vrijkomen of minder dan drie pro
cent. Voor een gebied tot 20 kilometer 
vanaf de centrale maakt dat niets uit. 
Dat gebied zal vele jaren onbruikbaar 
zijn voor land- .en tuinbouw omdat het 
niet mogelijk zd zijn om er voedsel 
te produceren dat voldoet aan de hui
dige stralings-normen. 
Bovendien zullen de afnemers zeer 
achterdochtig worden voor alles wat er 
onder de rook van die rampcefttrale 
vandaan komt. Reijnders: "Aanprijzing
en als Zeeuws Meisje margarine uit bet 
land waar het leven goed is en namen 
als Zeeuwse boterbabbelaars kan men 
na een kernongeval hier in de buUrt 
maar 't beste afschaffen". 
Het zal ook niet mogelijk zijn om in 
het rampg~ied ander werk te verricht
en. De nabijgelegen industrie kan de 
poorten· sluiten en het hele gebied 
wordt ontoegankelijk voor de bevolking. 
Bij ·Tsjernobyl zal een streek van 1600 
vierkante kilometer vele jaren onbe
woonbaar blijven. 
Op afstanden van bonderden kilometers 
v~af de ramp is 't voor boeren van 
belang of er 10, 3 of 1 procent is 
vrij gekomen. Schapenhouders in Wales 
op 2000 kilometer van Tsjernobyl, kun
nen hun ~lees nog steeds niet verkopen 
omdat het radioactiviteitsgehalte bo
ven de norm ligt. En dat kan nog wel 
dertig jaar duren. 
Veilige kerncentrales bestaan er nog 
niet. "Dat ligt waarschijnlijk anders 
met een type kerncentrale dat nog 
niet op de markt is, de Aioherent 
veilige centrale' . Het zal waarschijn
lijk nog vele jaren duren eer zulk 
soort kerncel)tral'es comme.rc.ieel zal 
worden", volgena Reijndars. 

trage landbouworganisaties 
•wij· kennen de gevaren van kernener
gie", roept een boer vanuit de zaal. 
"Na Tsjernobyl hebben wij amper iets 
vergoed gekregen. Kunnen wij straks 
dat rapport van u ook toetsen? We 
willen ook vergèlijken met de alter
natieven voor kernenergie•. Mol ant
woordt dat er eigenlijk geen ingewik
kelde rapporten nodig zijn om aan te 
voelen dat de schade voor de agrari
sche wereld groot zal zijn: "Als er 
iets gebeurt zal er geen portemonnee 
te vinde.n zijn die dat kan vergoeden~ 
Een vertegenwoordiger van de stands
organisaties wordt gevraagd om een 
harder standpunt in zake kernenergie. 
Maar dat gaat niet zo snel, want •we 
willen eerst dat rapport doornemen, 
wanneer dat gepubliceerd wordt". 
"De zorg voor ons bedrijf en voor 
ons goede produkt, dat is in het ge-



ding", aldus een veehouder. "Ik heb 
de indruk dat de standsorganisaties 
geen standpunt innemen, en zeker 
niet in Zeeland. Alleen het Agrari~ 
Jongeren Contact en de Katholieke 
Plattelands Vrouwen hebben dat wal 
gedaan. Waarom hebben de drinkwater
maatschappijen zich zo duidelijk ui~ 
gesproken tegen kernenergie en de 
anderen niet?" 
Volgens Mol is het standpunt van de 
waterleidingbedrijven niet meer dan 
een mooie aanbeveling: "De conclusie 
beperkt zich tot de nieuw te bouwen 
kerncentrales, en zegt niets over de 
bestaande". 
Akkerbouwer Maanhout vraagt zich af 
of het wel iets uithaalt: "Als Neder
land zou stoppen, volgt België dan 
ook? Wij importeren stroom uit de 
centrales van Doel." 
"Kernenergie staat overal onder zware 
druk" antwoordt Reijnders. "In Ita
liê is het atoomprogramma volledig 
bevroren, Joegoslaviê stopt er mee 
en Zweden zal niet verder uitbreiden 
In West-Duitsland worden de twijfels 
levensgroot, zeker na het Nukem-schan
daal (de atoomafval-affaire/red.) Er 
zijn duidelijk wendingen zichtbaar. 
De vraag is wanneer de Fransen en de 
Belgen bij kennis komen". 

De geslaagde forum-discussie, georga
niseerd door Werkgroep Kernenergie 
Zeeuws Vlaanderen, heeft veel losge
maakt bij de toehoorders uit de Zeeuw
scha agrarische wereld. Maar het is 
nog te vroeg om de vraag van voorzit
ter Toine Huijsmans positief te beant
woorden: "Is hier een mogelijk bond
genootschap tussen de landbouworgani
saties en de antikernenergiebeweging 
in de maak? Ten slotte is onze onge
rustheid op hetzelfde gericht: een 
veilige toekomst met gezond voedsel 
voor ons allen." 
De landbouworganisaties zullen zich 
pas in de zomer uitspreken, ná de of
ficiêle publicatie van het LEI-rapport. 
Ook dan zal er druk nodig zijn vanuit 
de antikernenergiebeweging.s::=:=:=:=: 

TSJERNOBYL: schade 27 miljard 

MOSKOU (AFP) - De totale schade van 
de ramp met de kernreactor in Tsjer
nobyl wordt geraamd op 8 miljard 
roebel, omgerekend bijna 27 mil
jard gulden. Hierbij is rekening 
gehouden met produktieverlies door
dat enige tijd geen en later minder 
elektriciteit kon worden geleverd. 
De 'directe• kosten, waarmee de 
uitgaven voor het verzachten van 
de gevolgen van de ramp worden be
doeld, belopen naar schatting vier 
miljard roebel. Dit staat in een 
gisteren in Moskou gepubliceerd 
verslag van een bijeenkomst van het 
Politburo. 
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MEER ONDERLINGE CONTACTEN GEWENST 

Internationaal congres voor 
Radicale AKB 
Het Kernenergie Archief Ede wordt sinds kort 
beheerd door de stichting L~KA (Landelijk Anti 
Kernenergie Archief) • Hiernaast bereidt het LAKA 
een internationaal congres van de radicale AKB 
voor, dat in februari 1989 zal plaatsvinden. 

Th iJS Belgers 

LE \\[ IT 
1\i THE 

CROU,'JD 

De voornaamste reden voor het organi
seren van het congres is dat de radi
cale anti-kernenergiebeweging (AKB) in 
Nederland niet of nauwelijks contacten 
heeft met buitenlandse actiegroepen. 
Hoe de anti-kernenergiestrijd in het 
buitenland verloopt is meestal onbe
kend. Een internationaal congres kan 
hierin verandering brengen. 
De organisator, het LAKA, verwacht dat 
men zal kunnen leren van andermans er
varingen en dat op die manier de radi
cale AKB in kracht zal toenemen. 
Het congres zal worden gèhouden van 2 
tot en met 5 februari 1989, waarschijn
lijk in Amsterdam, maar dit staat nog 
niet helemaal vast. Uitgezonderd de 
Oostbloklanden, worden uit heel Europa 
groepen uitgenodigd. Volgens de voor
bereidingagroep brengt het uitnodigen 
van Oosteuropese groepen niet alleen 
enorme organisatorische problemen met 
zich mee, maar zijn er weinig overeen
komsten tussen de praktijk van de ra
dicale AKB in Oost-Europa en die van 
de westerse groepen. 

onderwerpen 
Allereerst zal per land de situatie 
worden bekeken. Hoe is er het atoom
progr~a; hoe werkt en strijdt de 
radicale AKB en hoe is de relatie met 
de minder radicale groepen? En ook: 
hoe is de repressie vanuit de over
heid? 
Naast de nationale situaties, zal er 
gepraat worden over de internationale 
'werkvelden'. Daaronder vallen bij
voorbeeld de grensoverschrijdende 
transporten. 
Verder zijn er onderwerpen waarover 
enkele landen samen willen praten, zo
als de kwestie van het Namibisch ura
nium en internationale solidariteit 
met bevrijdingsbewegingen. 
Omdat het congres vooral ook bedoeld 
is om onderling contacten uit te wis
selen, staat continuering hiervan ook 
op het programma. Het is niet bij 
voorbaat de bedoeling om tot concrete 
gezamenlijke actievoorstellen te komen. 
Behalve dat dat vrijwel onmogelijk 
lijkt volgens het LAKA, staat vooral 
het uitwisselen van informatie en con
tacten centraal. 
De voorbereidingsgroep heeft inmiddels 
brieven .rondgestuurd om bekendheid aan 
en uitleg over het idee van een congres 
te geven. Uit verschillende landen zijn 

er al reacties gekomen. Afhankelijk 
van het aantal positieve reacties zal 
de voorbereidingagroep op 1 september 
besluiten over het al dan niet laten 
doorgaan van het congres. Voorwaarde 
voor doorgaan is dat er uit minstens 
zes landen minstens tien mensen toe
zeggen dat ze zullen komen. 
Als het plan aanslaat zal er een 
brochure uitgebracht worden, waarin de 
onderwerpen staan die tijdens het con
gres aan bod komen. 
Een moeilijk probleem is het vertalen 
tijdens het congres. Daarom is de voor
bereidingagroep op zoek naar mensen 
die goed kunnen vertalen, liefst simul
taan. Gestreefd wordt naar het voeren 
van maximaal vier talen. 
Wie zo of op een andere manier wil 
meewerken aan het opzetten van het 
congres, of op de hoogte wil worden 
gehouden van de voorbereiding, kan 
dat v66r 1 april laten weten. 

wie is radicaal? 
Het congres is bedoeld voor radicale 
groepen. Maar wie en wat is radicaal? 
Volgens de organisatoren kan dat per 
land verschillen. "Daarom willen we 
wat over ons zelf vertellen. Een ieder 
is dan vrij om zich aangesproken te 
voelen. 
Actievormen zijn hierbij natuurlijk 
belangrijk, maar niet het enige. Naast 
het voeren van acties die erop gericht 
zijn het kernenergie-programma direct 
schade te berokkenen (zoals bezettin
gen, blokkades, sabotage), zijn we ook 
bezig met andere samenwerkingsvormen. 
we hebben ons georganiseerd in kleine 
vriend(inn)engroepen: mensen die el··· 
ka.ar goed kennen, vertrouwen en elkaar 
steunen. Beslissingen worden in die 
groepen, maar ook op landelijke verga
deringen genomen met algemene instem
ming (consensus). Iedereen heeft even
veel te zeggen, er zijn geen leid(st)
ers, geen hiêrarchie en de groepen 
hebben een eigen verantwoordelijkhèid. 
Sommige zijn geweldloos, andere niet. 
Natuurlijk wordt hierboven de ideale 
situatie beschreven. Zo gaat het niet 
altijd. Maar we hechten er veel waarde 
aan deze situatie na te streven. 
Dit heeft alles te maken met wat we 
willen. We streven geen veranderingen 
binnen deze maatschappij na, maar wil
len een nieuwe, betere vorm ontwikkelen 
om met elkaar samen te leven. Zonder 
sexisme, militarisme, grootschalige 
ondemocratische en~gievormen. Zonder 
racisme, fascisme, honger, uitbuiting 
en ga zo maar door. (lees verder op pag. 20) 



PNEM: vuil, vuiler, vuilst? 
In de komende maanden wordt het wel
licht weer spannend in de discussie 
over wel of geen kernenergie in ons 
land. Niet alleen het bedrijfsleven, 
maar ook de elektriciteitsproducenten 
zetten de regering en de regerings
fracties onder druk om snel een posi
tieve beslissing te nemen. Zo dreig
de onlangs de SEP met de bouw van 
nieuwe kolencentrales op mogelijke 
lokaties voor een kerncentrale, als 
het kabinet niet wat haast zou maken. 
Nou hoeven we zo'n dreigement ook 
weer niet al te serieus te nemen, want 
uiteindelijk moet de minister van Eco
nomische Zaken het Elektriciteitsplan 
van de SEP goedkeuren (of afkeuren) • 
Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat De 
Korte het helemaal niet goed vindt 
dat "zijn" kerncentrale-vestigings
plaatsen alvast worden volgebouwd. 
Ook zou de regering of het parlement 
bezwaar kunnen maken tegen kolenge
stookte centrales op grond van milieu
overwegingen. Want die zijn zonne
klaar. En - nóg theoretischer - het 
is zelfs denkbaar dat er helemaal geen 
nieuwe grote centrales nodig zijn op 
korte termijn, omdat het energiebe
sparingsprogramma en alternatieve 
energiebronnen een prima oplossing 
kunnen bieden voor onze steeds maar 
groeiende energiebehoefte . 

Is het niet vreemd dat de elektrici
teitswereld zelf aan al deze argumen
ten geen enkele waarde hecht en het 
stellen van grenzen aan haar beleid 
overlaat aan de overheid? Onder het 
motto: wij willen zoveel en zo goed
koop mogelijke stroom leveren, wordt 
iedere serieuze discussie over hun 
bouwplannen uit de weg gegaan. Toch 
zijn er vanuit de milieu- en energie
organisaties opnieuw enkele hecht 
doortimmerde voorstellen aangedragen 
die de bouw van nieuwe grote kolen-

centrales (of kerncentrales) overbo
dig maken. Ik noem er drie : met de 
aktie 'Schoonstroom' van Milieudefen
sie wordt er op gemikt om de komende 
jaren zoveel aardgas te besparen (20 
miljard kubièke meter) dat dit extra 
aardgas gebruikt kan worden voor 
warmtekracht-koppeling-eenheden en 
voor een aantal kleinere gasgestookte 
centrales . 
De Brabantse Milieufederatie richtte 
zich onlangs tot de provincie Noord
Brabant met het verzoek om de bouw 
van een nieuwe kolencentrale bij Geer
truidenberg tegen te houden en daar
voor in de plaats te volstaan met de 
bouw van warmtekracht-centrales van 
50 tot 100 Megawatt. 
En ODE, de Organisatie voor Duurzame 
Energie, pleit voor een aanzienlijk 
hoger teruglevertarief voor elektrici
teit die windmolenbezitters aan het 
elektriciteitsnet leveren, zodat het 
aantrekkelijker en rendabel is om gro• 
tere aantallen kleinere windmolens te 
bouwen. 
In al deze plannen wordt er op gere
kend dat op wat langere termijn kolen
vergassing een interessant alternatief 
zal zijn. Ook de PNEM blijkt daar 
steeds meer van overtuigd te raken . 
onlangs werd immers bekend dat ze be
sloten heeft een optie te nemen op een 
stuk grond op Industrieterrein Moer
dijk, om daar ooit één of twee kolen
vergassers te bouwen. Voor die optie 
hebben ze zelfs 2 miljoen gulden per 
jaar over! 
Als ze zo'n bedrag nu ook eens beste
den aan de best bestaande technieken 
om de uitstoot van vervuilende stof
fen door de huidige kolencentrales te 
beper~en. Want nog steeds is de AIDer
centrale een van de grootste vervul
lers in ons land. Laten ze het nog 
niet erger maken. 

Wilbert Willems 
Statenlid Links Brabant 



BORGEN VOOR ZONNEWIND 

Zonnetvind- Windenergie staat klaar met 
een produktierijpe molen, Zwaluw 5 , 
van 1 kiloWatt . De e xperimenteer- en 
onttvikkelfase is afgerond in een on
dernemingsplan . Voor de financiering 
van voorraden en materialen heeft de 
Triodos - bank een rekening- courant ad 
f 25 . 000 toegezegd , op voorwaarde dat 
deze l e ning gedekt wordt door borg
stellingen van derden . Zonnewind zoekt 
mensen '(en instellingen) die voor een 
bedrag tussen f 500 - f 5000 "borg " 
willen staan . Het gaat niet om een 
lening , maar om een garantstelling . 
Voor meer informatie : Zonnewind , 
Piushaven 20 , 5017 AN Tilburg (tel . 
013- 366746) 

''U RZ>.N AUS GRONAU IST OBERALL" 

J\rbeitskreis Umwelt Gronau organiseer
èe in 1987 een congres over uranium
verri jkinq . Alle inle idingen z i j n be
werkt , dannevuld en in brochure- vorm 
uitgeaeven . Uraniummijnbouw , uranium
verrijking , risico ' s en t echnieken , 
qevaren en transporten . Congres en 
brochure richten zich uitei ndelijk op 
de URENCO- acti viteit en in de regio 
Gr onau- Ahaus-Almel o wa a r een k noop
punt van nucleai re activiteiten is 
ontstaan. 
Van 11 tot 30 apri l vindt in West
Duitsland een uranium- campagne plaats 
om het gevaar van kernener~ie nog eens 
te onderstrepen . 
De brochure kost f 2 , 20 en is te be
stellen bij : AKU Gr ·n au , Seidlerweg 7 , 
4432 Gronau (W . Dui tsland) 

Nieuwe Beta zoekt abonn ees (m/v ) 

Nieuwe Bèta biedt maandeli j k s nie uws, 
r eportages en Op~~iërende a rtike l en 
over onderzoek C11 innovati e op het ge
bied van ener•j ie- en milieubel e i d . 
Uniek in de formule van Ni euwe Bèta is 
de relatief g rote aandacht voor o nt
wikkelingen (ook i n ternati o naal) op 
de langere termijn . Het gaat er uit
eindelijk om dat er b i nnen enke l e 
tientallen jaren weer een lee fbaa r 
milieu ontstaat . De berichtgevi ng i s 
onafhankelijk en journalistie k . De 
vormgeving van het b l ad i s zo gekozen 
dat men zich in korte t i jd op de hoog
te kan stellen van de belangrijkst e 
zaken op d i t beleidsterrein . 
Een j aarabonnement (10 n ummers) kost 
fl . 37 , 50 . 
Informatie: Sti ch ting Nieuwe Bèta , 
Rob van Eeden , Oude Delft 180, 2611 
HH Delft (tel : 015-131260) 

GRASDAKEN 

Neem een wortelvast e dakf~lie , e e n p o 
r e uze a fwate ringsl aag , Eko gras d ak
g r oei s ubstr aat e n wat Ekogr as zodes , 
en je heb t een grasdak: onde rhoudsvri j 
energi ebe sparend , t empera tuurregelend 
en z uurstofpr oducere nd. 
Ekogras is een geraffineerd s y steem 
voor p l a t te en he llende daken , in de 
nieuwbouw e n geschikt voor renovatie . 
Ook voor d oe- het - zelver s . 
Voo r info rma tie en kostenramingen : 
Ekog ras , Roz enboger d 2 , 5301 KD Zal t 
bommel (tel : 04 180-12927) 

~ (vervolg van pag. 18} 

We zijn er niet i n eerste instantie om 
de regeri ng tot andere gedachten t e 
brengen of om het parlement te beïn
vloeden , maar we voeren acties tegen 
de d i rect -betrokkenen , zoals de kern
centrales en de toeleveringsbedrijven" . 

Voor i nformatie en suggesties: 

Congr es AKB 

po s tbu s 8094 

6 710 AB Ede 

1\Q NJEUWE BETA giro: 5 780453 , t . n .v. LAKA, congres 
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