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REDAKTIONEEL 
Na een betrekkelijke stilte met het dumpen van radio-
rond het kernenergiegebeuren aktief afval op de oceaan-
zijn er de laatste maand een bodem. Consequentie hiervan 
aantal verontrustende berichten is dat er bovengronds een 
te signaleren. opslagterrein "aangewezen" 
Terwijl de BMD zich langzamer- zal worden. Het overleg 
hand steeds meer profileert hierover is in een verge
als een smalle maatschappelijke vorderd stadium. Naar het 
discussie, waar voor de niet schijnt is êên van de voo~-
ingewijde nauwelijks plaats naamste criteria, dat het 
lijkt te zijn. De discussie een dunbevolkt industrie-
spitst zich toe op technische terrein betreft. Zou het 
aspecten, terwijl grote noorden des lands weer een 
groepen tegenstanders van primeur krijgen? Of is er 

N N DRENT[ 1, bij de Eemshaven geen in-OUftiPf I dustrieterrein, waar men 
• • al iaren op bedrijven wacht 
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De redactie neemt alvast een 
voorschot. Sla die troep maar 
op, onder voorwaarde, dat 
Dodewaard en Borssele gesloten 
worden. Reacties zijn welkom. 
Voor de ondergrondse opslag 
blijven de zoutkoepels in 
ons gebied aantrekkelijk, al
thans volgens de Rijks Pla
nologische Dienst. En nu 
maar afwachten hoe de Heer 
Oele, commissaris in Drenthe, 
zich zal opstellen. Als voor
zitter van de Algemene Energie
raad heeft hij zich expliciet 
uitgesproken voor proefbo
ringen. Tot nu toe heeft hij 
in diverse interviews na zijn 
benoeming tot commissaris 
van de koningin beloofd de 
mening van de provinciale 
staten te verwoorden. We zijn 
benieuwd. Hoe lagen de zaken 
in de Staten? De VVD is tegen 
proefboringen. Althans voor 
de verkiezingen van de Prov. 
Staten. Landelijk gezien 
doet de partij hele andere 
uitspraken. Het CDA heeft de 
paragraaf over de proefbo
ringen in zijn verkiezings
programma geschrapt. De PvdA 
is vooralsnog tegen. 
In het weekend van 30/31 

il 
.... ._~~----~~ ........ ~'58~. oktober vond in Groningen de 

Energiebeurs plaats. Eên van 
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Wf HEBBEN 7r:NOG I(LllllR 5TAL11\I ••• de sprekers was de Heer Smit, 
~~ n~ '' ~' directielid van het E.G.D. 

kernenergie zich in de eerste 
plaats bedienen van ekologische 
motieven. Helaas worden deze 
argumenten door de voorstan
ders afgedaan als emotioneel 
en niet ter zake doend. Ver
schillende uitgangsposities 
dus, de strijd zal nog lang 
en vol onbegrip zijn. 
Eên onderdeel lijkt door ons 
gewonnen. Als de berichten 
juist zijn, is het afgelopen 

en lid van de SEP-commissie 
voor de aankoop van splijtstof. 
Het SEP-uranium blijft gekocht 
worden totdat de uitslag van de 
BMD bekend is. Boven Kalkar pak
ken zich donkere wolken samen.
De CDU en de FDP hebben in hun 
begroting Kalkar al opgenomen. 
Er zit al zoveel geld in, dat het 
wel door moet gaan. In Amerika 
hebben ze nu ook het onzalige 
plan opgevat om te gaan kweken. 



TRIPPING THROUGH DEUTSCHLAND 
KALKAR 

jan schutten 
2 OKTOBER DEMONSTRATIE 

sight-seeing 
De heenweg van de ongeveer 200 demonstranten 
uit Groningen en omgeving per bus doet sterk 
denken aan een geheel verzorgde busreis. Al
leen dit keer wordt er geen tocht gemaakt 
langs duitse 'Schlösser' aan de Moezel of zo , 
maar,rijdt de bus ' sight-seeing' door aller
lei stadjes en streken, waar binnen de gren
zen altijd wel êên of ander kernenergieobjekt 
ligt. Zoniet, dan komt deze er nog en is dus 
al gepland. 
Eerst rijdt de bus langs Meppen, waar een 

kerncentrale gepland is. Hetzelfde geldt voor 
Lingen , waar laatst nog twee blokkades uit
gevoerd werden tegen de in nieuw in aanbouw 
zijnde kerncentrale daar ( de eerste van drie) 
Nog een eindje verder, bij Geest , komt de bus 
langs de plaats waar een koelwatermeer voor 
deze serie gegraven gaat worden. Tenslotte 
worden de reizigers door Ahaus gereden. Dit 
moet ook wel wat zeggen , omdat daar een tus
senopslagdepot voor atoomafval gebouwd is 
(na lang verzet van de Bürgerinitiative , 
maar dit heeft niets opgeleverd). 

Maar voor de belangrijkste bezienswaardig
heid van de dag voert de rondreis langs het 
sch~lderachtige plaatsje Kalkar, aan de an
dere kant van de Rijn in Nord- Rhein- Westfalen 
Daar zal een rondtocht gemaakt worden om 
hetmeest monumentale pronkstuk van de ker n
energielobby op duits grondgebied: de snel
le kweekr ea.ktor. 

de kontroles-geen nieuws 
Bij de grensovergang bij Zwartemeer ziet het 
er eerst misschien serieus uit. Maar na een 
tijdje wachten wordt er zonde r moeilijkheden 
snel verder gereden , richting zuiden. De eerst 
volgende kontrol e, direkt na het verlaten van 
het stadje Bochol t, gel egen in Nord- Rhein
Westfalen, levert geen enkel pr obleem op.De 
bus kan gewoon door rijden . 

een zaterdagmorgen in de b.r. d. 
Op datzelfde moment wor dt er i n Bocholt al 
druk gewinkeld. Onder het winkelende pu
bliek kan men al gauw Nederl anders bespeu
ren, di.e hier een dagje inkopen gaan doen. 
Wie als onbekend zijnde de weg vraagt naar 
Kalkar, kan gemakkel ijk een Neder lander tref
fen. Hij krijgt dan a l gauw een reaktie in 
de trant van: 
'Ja zeker, dat kan ik je wel vertel len • • • 
ben zelf ook al een paar keer geweest te 
demonstreren ••• in '77 of zo ••• nee , nu 
niet meer • •. de geestdrift is er bij mij 
wel wat van a f geraakt ••• wordt ook ouder , 
hê ! •• 



die machtswechslung 
BebalVè zo'n toevallige ontmoeting zijn er 
geen tekenen te bespeuren die naar de demon
stratte verwijzen.Pl~aten of standjes in 
het centrum zijn nergens te bekennen. 
Vette koppen t .n de plaatselijke kranten wek

ken de tnte:J:>ease wel voor een hele andere 
zaak, namelijk de ~chtswisseling die de vo
rtge dag .tn Bonn plaats heeft gehad . De kan
sellerswteeeltng Tan Kohl naar Schmfdt dus . 
Bet pbatael.tjke Volksblatt geeft op een 
plechtige ~i~ kommentaar. 

het politieke kommentaar 
1\istcrtese de.g 

• De BlU> begint het Je hoofstuk in 
he.ar geaehteden.ts • • • • 

krt.si.s 

de teneur 
Dit kommentaar uit de krant en deze stukjes 
droge wetenschap drukken al met ai sombere 
gevoelens tege.nover de toekOJD8t uit. Er wor
den in de krant grote veranderingen aangekon
digd: een nieuwe politiek die ons uit de kri
sis moet voeren; het begin van een nieuw his
tories tijdperk komt zelfs min of .. er ter 
sprake. 
Na het lezen hiervan zou je lalkar bijna ver
geten. Maar ••• 

nog meer krisisgelui den 
Inmiddels wordt in de bus een stencil rondge
deeld met enkele strijdliederen, waarvan het 
refrein van êên ervan luidt: 

1 ••• een berg van econo~ese proble
men, gigantie.se staatsschulden, mas
sale werkloosheid • • • ' 

we weten nu, na heel veel demonstrere.n 
er valt niet meer te praten met die heren 

wederopbouw een echte atoomstaat, als het nu nog zo door gaat 
aktief gaan we ons dan nu verzetten 

' •• • een CDU/CSU-FDP-regering heeft 
eens uit puinhopen een economies 
en maatschappelijk systeem opge
bouwd • •• • 

Dodewaard en Borssele en Petten 
Kalkar, nee, nooit 
en al hun andere plannen zullen we hun beletten 

'Dezelfde coalitie zal nog een keer 
dezelfde funktie als opbouwcoali
tie moeten vervullen' 

een stukje staatkunde 
Duitse Bondsrepubliek-federatieve, democratie
se , parlementaire en sociale rechtstaat-opl4 
auguatua 1949 gevormd uit de Amerikaanse,Brit
se en Pranae bezettingszones van het voormali
ge Duitse ~ijk-de Bondsdag-hoogste orgaan-wet
gevende macht-krachtens algemeen direk~ kiesr
eebt- stelsel-compromis tussen de evenredige v
ertegenwoordiging en het meerderheidss~lsel.-

De bondskanselier 'heeft een 
grote persoonlijk.e macht.Boe
wel alle ministers verantwoor
delijk zijn aan de bondsdag, 
kan alleen tegen de kanselier 
een motie van wantrouwen wor
de.n aangenomen.Bij hoeft dan 
slechts af te treden,indien 
de meerderheid het eens is o
ver de keuze van de opvolger' 

het systeem 
of: zoals dat gaat 
De krisis heeft verdeeldheid en machtsstrijd 
binnen de SPD opgeleverd die Schmidt binnen 
de koalitie in een moeilijke positie heeft 
geplaatst. Zonder hem het persoonlijk te ver
wijten, kan hij als hoogste man in het land, 
niet meer funktioneren. Volgens de politieke 
regels in de Bondsrepubliek wordt dan - zon
der tussenkomst van verkiezingen- z'n tegen
stander gëkozen. 
zo gaat dat . 
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Verbitterdheid, die overgaat op vastberadenheid. 
Dat is de ondertoon van dit refrein. 
Eveneens een aankondiging van grote verande
ringen? Als het gaat om de strategie van de 
AKB? 

de rijnbrug 
Bet is al tegen het 
vallen van de avond 
als een manschapwa
gen de Rijn nadert; 
de laatste barriêre 
van beteken.i .s, waar
achter zich Westfa
len ui te trekt. Het 
is het 9ebied waar 
de viel;' inzi ttende.n 
na eindeloos veel 

geduld en zware be
proevingen hun eind
opdracht zouden kun
nen uitvoeren. 
Ben onmiskenbaar sterk 
voorgevoel,dat de vij
and alsnog lont gero
ken had beheerst de 
sfeer in de wagen.ee 
verwachtingen zijn 
tot het uiterste ge-



spannen, als de wagen 
de laatste boc.bt na
dert, waarachter de 
rijnbrug zal opdui
ken •.• 
Opeens bood zich het 
beeld aan van een op 
alles voorbereid de
fensi.ef .De meest pes
si.mistiese vermoedens 
werden bewaarheid: 

de anti-climax 

de rijnbrug is een on
neembare vesting ge
worden. 
Een onverhoedse aftocht 
lijkt het enigste wat 
voor de vier mannen o
verblijft. En inderdaad: 
zonder enig verder over
leg - woorden zijn over
bodig c>p zo'n moment -
maakt de wagen rechtse~ 
keer . 

Wat staat onze held te wachten? Een indruk 
van situatie op het land van boer Maas op 
dat ogenblik. Een demonstrant: 
'Op het ene uiteinde van bet land van boer 
Maas zag ik mensen naar een toespraak luis
teren. Halverwege lagen mensen te luieren 
in het zonnetje. En weer verder kwam je 
ze huilend van het traangas tegen en he
lemaal vooraan waren weer anderen met ste
nen en molotov-cocktails bezig. • 

(De Groene Amsterdammer, 6 Okt.) 

terug tot de orde van de dag 
kernlijnen: 
Rheinische Post, za. 2 Okt. 1982 

De 'Gesellschaft fftr Reaktorsicherhei:t 
in Köln en het interatom-buro in Bern
stein waren in de nacht van donderdag 
op vrijdag doelen van twee bo~anslagen. 

Is nu alles verloren? Met het onwri.kbare voor-
Nee! Eê.n va.n de man.- voornemen zijn opdracht 
nen is bijna onopge- uit te voeren, rent hij 
merkt uitgestapt, juist hij van de weg af. 
toen de wagen de ogen- De wagen is al verdwe-
schijnlijk onvermdj- nen, als hij nog even 
delijke aftocht aan- omkijkt. 
vaardde . Alleen de stilte en de 

nacht omri.ngen hem.In 
een keer wordt het hem 
duidelijk: hij staat 
er nu alleen ·voor •• • 

de ekonomiese pagina 
Een eerste vereiste zou zijn een verdere 
uitbouw van kernenergie ••. En dat betreft 
weliswaar zowel een uitbreiding van de kern
energie als een versnelde voortgang v.an 
de opslag mogelijkheden voor afval. Een 
tweede vereiste is de politieke instem-
ming van de bondsdag met het daadwerkelijk 
in gebruik gaan van Kalkar. 
Eerst dan • • • bevoegd • •• wettelijke 
vergunning voor het doorberekenen van de 
tariefverhoging van de stroomprijzen • •• 
niettemin •• • onverkort vastgehouden • •• 
aan het al eerder vermelde standpunt. 
Eventueel niet meer dan 32 \ van haar 
eigen inkomsten aan gas- en oliewinning 
aan de 'Länderfinanzierungsausgleiçh' 
afdragen .• • rekeninghoudend met de finan
ciering van het struktuurprogramma Noord
Duitsland t.b.v. de groeiende • •• 

• •• en de bus komt laat in de avond weer in 
de st.ad aan. De demonstranten kunnen tevreden 
terugkijke.n op een rustig verlopen demonstra
tie. 
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DE BMD 

Na veel stennis over de financie
ring (is 26,8 miljoen nu 8,6 
miljoen te weinig, 1,8 miljoen 
te veel, of zelfs 13,8 miljoen 
teveel?) is de BMD geruisloos be
zig ijn informatieronde af te 
sluiten. Vanaf nu is men hard 
bezig het tussenrapport af te 
krijgen. 
Net als bij de keuze van stuur
groepleden, hun salaris, het 
feit dat argumenten wetenschap
pelijk moeten zijn of worden, 
is daar ook geen greep op. 
Voorjaar 1983 zal in het teken 
staan van de discussie. Wees 
voorbereid , want de stuurgroep 
heeft geen geld uitgetrokken 
voor een evalutatieonderzoek. 
Gebeurd is gebeurd. 

INFORMATIEFASE 
In oktober 1981 is de infonma
tiefase begonnen. We mochte 
allemaal onze meningen, wensen 
en idee~n spuien. We mochten 
vertellen dat we gewoon tegen 
kernenergie waren. Er waren 
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langzaam I I maar zeker? 

4000 reakties. Deze 4000 worden, 
voorzover het beargumenteerde 
visies waren, analytisch samen
gevat; voorzover het meningen 
of uitingen betreft "op statisch 
verantwoorde wijze verwerkt". 
Er zijn 400 reakties analytisch 
samengevat: dat is 10%! Deze 
400 reakties werden bestudeerd, 
de wetenschappelijke staf van de 
stuurgroep stelt vragen op naar 
van hun mening voor de hoorzit
ting uit te nodigen deelnemers, 
dit wordt door de subcommissie 
Informatiefase van de stuurgroep 
uitvoerig besproken en de vastge
stelde vragen worden 3 weken 
voor de hoorzitting opgestuurd 
aan de uitgenodigde deelnemers. 
Op deze in den lande gehouden 
hoorzittingen waren 90 mensen of 
instanties uitgenodigd een toe
lichting te geven op hun inge
stuurde stuk. Dat is dus 2,25% 
van de vierduizend . 
Omdat het de stuurgroep toen duide
lijk werd dat er teveel verschillen 
van mening waren werden er contro
verse zittingen georganiseerd om 
met behulp van deskundigen, nauw
keurig na te gaan waarover men het 

niet eens is, en wààrop verschi 11 en 
van mening berusten. 

DISKUSSIEFASE 
Dit alles mondt uit in een Tussen
rapport dat in januari 1983 uit moet 
komen. Daarin staan dus de door de 
stuurgroep aangemerkte kernvragen 
en geschilpunten, de nodige infor
matie over energie en energiebeleid, 
een overzicht van door de bevoling 
opgestuurden opvattingen en de 
energiescenario's. 
Dit tussenrapport, dat voor de prijs 
van 5 gulden verkrijgbaar zal zijn, 
is de basis voor de diskussiefase. 
Deze diskussie zal in het hele land 
gevoerd gaan worden, thuis bij 
het afwassen, tijdens bijeenkomsten 
van talrijke deelnemende organisa
ties en op diskussiebijeenkomsten 
opgezet door de stuurgroep. 
Door middel van speciale verslagfor
mulieren, waarop een aantal kern
vragen, worden de uitkomsten van 
deze diskossies door de stuurgroep 
geregistreerd, om de stuurgroep 
in staat te stellen, in het te 
verschijnen eindrapport, aan te 



geven welke voorkeuren zijn uit
gesproken. 
Er wordt naar gestreefd ook aan 
te geven op grond van welke 
(zowel rationele als emotionele) 
argUMenten dit is gebeurd. 
Als we dan uitgediskussieerd 
zijn over ons energieprobleem, 
ko.t er een eindrapport , een 
soort referendumuitslag, dat 
ter lering ende vermaak aan de 
regering en het parlement wordt 
aangeboden. 

KATERFASE 
En als we dan merken: dat tijdens de 
discussies de produktie van kern
energie en -afval rustig door blijft 
gaan; d.e Cogema contracten niet mee 
mogen doen; de RGD zich aan zijn ge
hei~oudingsplicht mag blijven hou
den; de SEP urani1111 blijft kopen voor 

de derde kerncentrale en de KEMA 
ni euwe vergunningen krijgt voor het 
in h~is hebben van grote hoeveelhe
den uranium en plutonium etc., io 
dezelfde periode dat ze bewezen 
hebben er niet mee om te kunnen gaan; 
dat Urenco in Australil! een nieuwe 
verri j kingsfabriek gaat neerzetten; 
dat Drenthe aangewezen wordt als nu
cleair vuilnisvat van Nederland 
(Europa?) ; dat de IAEA. de hoeksteen 
van het nonproliferatie-akkoord, 
gebruikt wordt als politiek druk
middel; dat uraniummijnen in Gabon 
(waar Nederland o.a. zi j n uranium 
weghaalt) werken met kinderen van 
16 jaar zonder medische controle 
(bij welke uranium eigenlijk wel?); 
dat steeds meer gebieden ontdekt 
worden die gigantisch verontrei-
nigd zi j n met radio-aktief materi
aal (Windscale, zeebodem, grond
water bij diverse uraniummijnen); 
dat de discussie wetenschappelijk 
gevoerd is met opvattingen en 
geschilpunten ontdaan van "f ranje 

en schijnargumenten•; en nog meer, 
t~veel om op te noemen, dan kriJgen 
we misschien wel een kater. We 
hebben zo gigantisch veel aardgas 
(Vonhoff: we kunnen de Russische 
kontrakten zo overnemen) dat voor 
ons de diskussie over energie niet 
zo nodig is geweest. 
Wat wel nodig was geweest 1s een 
diskussie over wie nu wat mag gaan 
bepalen, nu blijven ~e ECN, SEP 
en KEMA wier enige belangen zijn 
om zo grootschalig mogelijk te 
opereren. 
We zitten dan opgescheept met 
vier scenario's. Eên referentie
scenario, waar Terlouw geen ver
antwoordelijkheid voor wilde 
nemen, het C(entrlln voor) E(ner
giebesparing) scenario en nog 2 
scenario's van de Struurgroep 
{êên met econoaische vooruitgang 
en êên zonder). 
En het is maar afwachten wat de 
regering en het parlement er mee 
doen, lls ze er al iets mee doen. 

VERSLAG CONTROVERSE ZITTING 
Controverse betekent tegenstel
ling, en als er iets duidelijk 
geworden is deze middag, d!U'l 
is dat de tegenstelling tussen 
de antikernenergiebewe~ing en 
de atoomlobby. Enorme hoeveel
heden papier waren door de 
deskundigen ingezonden om 
h\ln stellinge.n te onderbouwen 
en op baai~ daarvan mocht 
je vragen insturen die op 
deze dag behandeld werden. 
soms wud de diskussie heel 
breed gehouden, meestal was 
het een .smalle tecbnisèhe 
diecuaaie (o.a . tijdens hét 
gepraat over het al dan niet 
toepassen van vloeibare 
rota, i.p.v. verglazen van 
radio-akt.ie.f a.fval) , maar 
ja het waren daft ook stuk 
voor stuk deskundigen, dus 
de brede maatschappelijke 
discussie over energiebe-
leid was hier ver te zoeken. 

OCHTEND 
Bet blijkt dat over laag 
rad-io-aktief afval toch 
minder bekend is dan wordt 
gedach,t . Hoe afval zich ge
cb;aagt op de zeebodem, of 
de vaten heelhuids op de 
bodem belanden en hoe 
het zit met de tonijnvisse
rij erboven. Er is weten
schappelijk onderzoek gedaan 
náar de vaten: volgens Da
vis (een amerikaanse onder
zoeker) komt 33l van de 

hermen damveld en 
vaten beschadigd op de bo
dem aan, volgens een angels 
onderzoek bleven twee vaten 
tijdens een stmulat.iedumping 
heel en in Japan hield een 
vat het tn de drukkamer uit. 
Dit bracht de ve.reniging 
van Wetenschappelijke 
Werkers ertoe te vertellen, 
dat ze vragen die hun op 
dit vlak gesteld worden al
leen Qlaar kunnen beant
woorden m.b.v . theoretische 
gegevens en niet met êên
duidige praktijkgegevens. 
En dat wierp bij hun weer 
vragen opz •Kun je wel 
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klarisse nienhuys 
objectief wetenschap be
drijven als er een oplossing 
moet worden gevonden, of als 
je baan op het spel staat?• 
Bijv. dwapingsnormen worden 
internationaal bepaald, maar 
wel pas vlak voordat men 
dumpen moest! Amerikaans 
onderzoek heeft aangetoond 
dat sommige uitgangspunten 
voor het schatten van normen 
niet correct zijn. En die 
tonijnvissers zouden er 
volgens de ECN-normen ook 
niet mogen zijn, maar ze 
willen ze daar niet wegstu
ren: dat zou onwetenschappe
lijk Zijn. 



verkerk 
Verkerk van de ECN: "Er is 
nu een tendens dat de toege
laten doses straling steeds 
lager zullen worden, maar 
zodra de medische wetenschap 
een oplossing vindt voor 
stral ingsziekten, zoals 
kanker, is het best mogelijk 
dat hogere doses zullen 
worden toegestaan". 
Deze uitspraak stond in zijn 
engalstalige inzending , niet 
in zijn nederlandse inzending. 
Arts Dolf Algra vond dat 
belachtelijkJ a l s arts moet 
je preventief werken. Je 
zegt toch ook niet: "We 
kunnen tegenwoordig de ver
keersslachtoffers knap op
lappen, dus moet je hoge 
verkeerssnelheden toelaten". 
De vraag van Annemarie Weer
sela (publiek) : "Welke ga
rant~e is er dat deskundi-
gen niet over 20 jaar moeten 
toegeven, dat ze nu te wei
nig gegevens hebben gehad", 
vertaal de de Brauw int "De 
deskundigen van nu hebben het 
niet gewusst". 
Tot slot nam Bert Vink nog een 
onduidelijkheid weg: er werd 
over natuurlijke en niet 
natuurlijke straling gepraat 
alsof er geen verschi.l is; 
niet natuurlijk is toege
voegd. Je moet deze niet 
vergelijken met de achter
grondstraling, maar erbij 
optellen. 

MIDDAG 
I n het boek "Geen atoomafval 
in zee" staat een pseudo-voor-
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woord van de Brauw, waarin hij 
op vaderlijke toon meedeelt 
dat de jongelui wel goed 
werk doen. 
De middagzitting begint de 
Brauw met de verklaring dat 
het voorwoord een falsificatie 
is, dat dit geen juiste beje
gening in deze samenleving is, 
kortom: hij dient een aanklacht 
in. 
De middagzitting bevatte de 
meest mooie uitspraken : 
- Joop Boer krijgt van Van 
Erpen Royaard het voordeel van 
de tw1jfel als hij voorrekent 
hoeveel afval er vrijkomt bij 
ontmanteling van een kerncen
trale . 
- Diet:z legde zijn relatie met 
Economische Zaken als volgt uit: 
"Geachte Heer Diet:z, wij hebben 
uw waardeloze stuk ontvangen 
en zonder belangstelling in de 
prullebalt gegooid . " 
- Montkamp, RGD : "Een van de 
criteria gesteld aan een zout
koepel is dat er 20 miljoen 
jaar geen beweging geweest 
mag zijn. Op grond van dit cri
terium moeten alle zoutkoepels 
afgewezen worden. 
De criteria zijn echter wollig, 
niet goed hanteerbaar, en 
zullen binnenkort opnieuw be
keken worden. Pas als de mijn 
aangelegd is, kun je een vol
ledig ris.tcolanalyse geven. 
Om die reden is êên van de 
twee zoutkoepels op de Noord
zeebodem niet afgewezen . " 
Als Jansen (lid van de 
stuurgroep) daarop vraagt 
of de criteria dan niet 
zullen worden aangepast aan 
de hoeveel heid geld die 
uitgegeven is, zegt Rage-
nauw (directeur van de RGD): 
"Er moet geloof ontstaan 
in dè objectieve wetenschap . 
Je doet nieuwe kennis op. 
dus moet je je benadering 
aanpassen. 
Verder bleek dat men in 
bet buitenland onderzoek 
doet naar zoutkoepels, 
klei in bevroren toestand 
en klei zo (goedkoper) en 
dat men zo langzamerhand af 
is van het idee dat afval 
per see in zoutkoepels 
moet . Maar het blijft wel 
bet aantrekkelijks . Ook 
bleek weer dat Economische 
Zaken wel het Ilona- projekt 
leidt, maar daar niet de 
kennis voor heeft, die de 
REMA en ECN wel hebben. 
Er werd ruzie gemaakt over 
of je kernafval nu in forax
silicaatglas moest doen of in 
synroc e.n de enige zinnige 
vraag kwam van Annemarie 
Weersels: "Hoeveel energie 
kost het om de mijn onder de 
zee (Ilona- project, zie 
vorige Atoomalarm) te graven 
en in welke vergel ijking 
staat dat met de van bet af-

val afkomstige ener gie?" 
Een antwoord op deze vraag 
is toegezegd . 

'sAVONDS 
voor dit laatse deel was de 
belangstelling getaand, zodat 
we met zijn allen in de kleine 
Heym.anszaal konden zitten. 
De avond-zitting ging over:, 
opwerken of niet. Van Erpen 
Royaard (GRN) wil ook als 
het niet economisch haalbaar 
is opwerken; anderen too.nden 
aan dat er meer energie in 
opwerking en ontmantelin gaat 
zitten dan er bij splijting 
vrijkomt 
Op het gebied van kernwapen
spreiding kwam Van Erpen 
Royaard niet verder dan: 
"Kerncentrales die plutonium 
van atoomwapens maken en 
daarbij ook elektriciteit 
leveren zijn een schoolvoor
bee~d van warmte-krachtkoppe
ling". Plutonium zouden ze 
niet uit "vreedzame" kerncen
trales halen als ze er makke-
1ijker aan kunnen komen. 
Verkade (Waddenvereniging) 
wees op het gevaar van nucle
air toerisme, toen van Erpen 
Royaard zei, dat de politie
i .nspanningen in Nederland met 
twee kerncentrales bijn.a nihil 
waren . In een land als Neder-
1and is er sneller sprake van 
onachtzaamheid (neem de zaak 
Kahn) en kan men dus makkelij
ker aan materiaal komen . 
De dominee in de stuurgroep 
vertelt da hij nu toch onte
vreden naar huis gaat: "Hier 

van erpen royaar~s 



is het misschien nog tegen te 
houden, maar in de rest van 
de wereld sterft het van kern
energie". Klarisse Nienhuis 
vertelt heel nuchter dat als 
je buurman in een sloot springt 
je dat 06k niet hoeft te doen, 
en als ze doorgaat en zegt dat 
Nederland een lichtend voor
beeld moet worden, krijgt ze 
applaus. 
De Brauw: "De stuurgroep had 
de hoop dat er meer uit zou 
komen, maar is dankbaar vanwe
ge de bruggen die geslagen 
konden worden, en voor de hel
derheid die op sommige punten 
viel. Het was een filosofische 
di scussie van grote diepgang" . 

Kernenergie Alli.cht was er ook. 
Ze hadden al een volledig 
uitgewerkt plan voor de 
bouw van een bovengrondse 
opslagplaats voor kernafval. 
Ze zeiden er niet bij waar ze 
die wilden hebben, maar daar 
wordt al voor gezorgd. Hoog
waardige werkgelegenheid en 
waarschijnlijk voor het 
Noorden . Het liefst in Drente, 
misschien wel Ga.ssel te , 
zodat als de zoutkoepel klaar 
is, er geen verdere transport
kosten gemaakt hoeven te 
worden, Je kiepert het er 
dan zo in. 

verlegenvoordager 'kernenergie allichr 

CONGRES TEGEN KERNENERGIE 
Op 8 en 9 december vond er in Rotterdam een kongres over 
kernenergie plaats onder de treffende titel: Kernenergie 
ontmanteld. Diverse vooraanstaande sprekers uit binnen- en 
buitenl and name.n elk een deel van de cyclus of de alterna
tieven daarvan onder de loep. Dan blijkt het niet zo goed 
te gaan met de kernenergie. "Hoofdvoedingspompen gestoord, 
noodvoedingspomp 2 gestoord, voedingspompen uit" blijkt in 
Amerika aan de orde van de dag te zijn. Allêên daar melden 
ze het, hier moet je er toevallig achter zien te komen .• 

I n Nederland krijgen we 4% van 
onze elektriciteit uit kerncen
trales. In België is dat inmid
dels 25% , en ook voor andere 
landen l i gt dat bedui dend 
hoger dan 4%. Wij kunnen nog 
in êên keer van de kernenergie 
af, zonder dat dit consequen
ties heeft voor onze stroom
levering of voor onze toekom
stige elektricitel.t.svoorzie
ning. Toch lukt ons dat nog 
niet zo best. Heeft kernener
gi_e dan toch voordelen? Op 
dit congres bleek: geen êên. 
Wel bood ook dit congres weer 
een overstelpend aanbod van 
cijfers, feiten en getuigen
verklaringen, die zeer de 
moeite waard zijn. 

ALICE STEWART 
Wouter Biesoot leidde het on
derwerp lage stralingsdosis in: 
straling kan 3 verschille.nde 
soorten celbeschadiging ver
oorzaken, nl. celdood, ver
lies van ve.rmogen om zich te 
delen en mutaties. De muta
ties kunnen betrekking hebben 
op geslachtsdelen of gewone 
cellen . In het eerste geval 
geef je het door aan de 

volgende generatie, in het 
tweede geval ontwikkel je 
een ziekte bijv. kanker die 
vroeger of later naar buiten 
treedt. Vooral bij dit 
l aatste ligt het probleem, 
welke dosis geeft welk ef
fekt? 
In 1928 mochten radiologi
sche werk~rs nog blootge
steld worden aan 50 rem per 
jaar. Dat is in de loop der 
jaren bijgesteld tot 5 rem 
per jaar veor arbeiders in 
de nucleaire industrie, en 
0,5 rem voor een bevol king, 
en nu is deze voor de be
volking nog veel lager 
(in de BRD 60 millirem; 
in Amerika 8 millirem). 
De dosis limieten worden dus 
steeds lager. Voor de arbei
ders blijve.n ze echter vrij 
hoog , omdat als ook daar de 
normen verl aagd zouden worden 
er meer machines en personeel 
moet komen. Dit is heel duur . 
Dan kom je ook tot de kern 
van de zaak: de normen worden 
bepaald door het ALARA-prin
cipe. Dit is: as low as rea
sonable achievable=zo laag 
als redelijk en wijs mogelijk 
is. Dit zegt dus nog niets 
over een goede doses - effekt 
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relatie, die er wel moet komen 
als je tenminste aan schade
uitkeringen wi l t gaan doen 
(zaak in Amerika) . 
Dan blijft dat er nog geen 
onder zoek gedaan is naar 
lage stralingsdoses . Alle ge
gevens worden rechtstreeks 
geextraheerd uit hoge stra
lingsdoses - en uit gegevens 
van honden- en knaagdier en
onderzoek. 
Eên van de weinigen die wel 
onderzoek gedaan heeft naar 
lage stral ingsdoses is Alice 
Steward. In 1959 deed zij al 
onderzoek naar het verband 
tus.sen leukemie bij kinde.ren 
en röntgenfoto~s vlak voor 
de bevalling. Aan de hand van 
deze opzienbarende uitkomst 
ging ze ~p de Harford-uni
versiteit verder onderzoek 
doen. Het resultaat van deze 
nieuwe studie was schokkend 
en stond bloót aan zware kri
tiek. Er werden eisen aan de 
studie gesteld die niet aan 
ander onderzoek worden gesteld, 
omdat deze heilige bu~sjes 
omtrok. 
Het eind van het l iedje was 
dat de universiteit geen 
geld kreeg voor verder on
d.erzoek. En als je particu
lier onderzoek doet , heb je 
geen recht op inzage in 
bestaande gegevens. Eên 
van de conclusies uit het 
onderzoek was: dat êên 
röntgenfoto al voldoende 
kan zijn om stralings ziekte 
(kanker, leukemie etc.) te 
induceren; en dat studie 
hierna erg moeilijk is; 
stralingsziekten openbaren 



zich pas na lange tijd, 
en je bent al.s je geindu-

Plant Scorecard ceert bent door straling 
vatbaar voor virussen die 
tot je dood kunnen leiden. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Je hebt dus maar een beetje 

AIIUNSAS 1 R...Uville, AR Arlamoas Power lit'Li9ht 4 1 10 0 1 15 65.8 straling nodig om een groot AIIUNSASZ R...Uville, AR ArJamoas Power & Li9ht 4 7 33 2 1 46 54.1 effekt te krijgen, i.t.t .J&Ilv.ER VAUJ:Y 1 ShipplDgport, PA I>uquMDe Li9ht 12 30 59 6 6 107 62.5 wat altijd beweerd is. BIGBOCK Big llock Point, MI Conaumem Power 3 2 20 2 0 27 74.5 
.BJIOWHS FERRY 1 Deactur, AL T.",.,_ Valley Authority 17 2 62 6 2 fr1 4'1.Z 

RtCHARD UDELL .BJIOWHS FEBBY 2 Deactur, AL T"""""""' Valley Autbority 14 1 45 4 1 64 80.1 
.BJIOWNS FEBBY 3 Deactur, AL T.",.,_ Valley Autharity 4 1 63 2 1 70 67.'1 

Hij heeft in Amerika 74 kern- .B.Ifi'INSWJCK I Southport, NC Cazolina Power & Li9ht 19 14 63 0 7 96 35.5 
.B.Ifi'INSWJCK 2 Southport, NC Cuolma Power & Li9hl 20 34 94 10 8 158 45.7 

centrales doorgelicht en kwam C.U.v.ERTCUFFS 1 Luaby,MD Baltimore Gas & Elec:tnc 15 12 52 5 4 84 82.5 
tot de schrikwekkende conclu- C.U.v.ERTCUFFS 2 Luaby,MD Baltimore Gas & Elect:rjc 7 7 38 4 1 56 73.2 
sie dat er zich in 1981 4000 COOPEB l llzowaaville, NB Nebruka Pubhc Power 6 3 14 1 0 24 56.5 
ongelukken hebben voorgedaan, COOKl ~MI IDcliaDa & MiebiglUl Power 17 11 35 3 1 66 72.4 
waarvan er 140 van betekenis. COOKZ Brid-,MI ladiaDa & Michigan Power ll 8 50 7 1 76 66.3 
De gem:l.ddelede capaciteit was Clll'STAL RlVE1I 3 lied Level, FL florida Power 8 10 60 4 1 82 56.5 
een keurige 59%. Onder de on- DAVJS BBSSE I Oelt Harbo:, OH Tolede Ecliacm 23 16 36 4 1 79 55.0 
gelukken bevonden zich branden, DIABLO CANYON Avila Beach, CA Pacilic Gas & Electric Co. 1 2 1 0 1 10 teot:iDg 

die noodsystemen vernielden DBBSDENZ Morria, n. Commonwealth Ecliacm 16 10 48 0 2 74 49.0 

(North Anna) , menselijke fouten, DBESDBN3 Morria, n. Commonwealth Ecliacm 5 4 29 0 4 38 74.4 

bijv. 450.000 liter radio- Df1IINr ABNOlJ) Palo,lA lowa Elec:tnc Li9hl 12 0 31 5 1 48 47.1 

akt:l.ef water lekte, waardoor FARIEtl Dothan, AL Alabama Power 21 4 45 5 2 7S 36.0 

8 werknemers besmet werden en FAJU.EYZ Dothan, AL Alabama Power 16 2 39 1 1 58 94.7 

de kern gevaar liep; maar Fn'ZPATIU'CK 1 Scriba, NY PASNY 16 8 54 s 1 83 66.0 

ook sabotage bijv. het ver- FORT CALHOUN 1 Fort CalhoWl, NY Omaha Pubhc Power 1 3 7 0 2 11 51.1 

nielen van het noodkoelings- FOB't SJUNT VBAJN I Ft. St. Vrain, CO Pubhc Service Co. 9 3 45 14 0 71 28.1 
GilfNA Ontarto, NY Rocheotet Gas &: Li9ht 7 2 13 0 2 22 80.7 systeem (Beaver Valley). 
HADDAM NECIC 1 Haddam Neck, CT Co!mecticut Yankee Power 6 2 13 1 0 22 79.9 

Verder signaleert hij dat er HATCH l Buley, GA Gemgia Power Co. 19 21 95 6 5 141 40.5 
nieuwe en betere stroomgene- HATCHZ Buley, GA Gemgia Power Co. 20 13 95 3 2 131 65.2 
ratoren in gebruik zijn ge- IND1AN 101NT 2 Buchalwt. NY Conoolidatad Ecliacm 2 5 23 0 2 30 40.0 
nomen, die echter ook nieuwe IND1AN POllf7' 3 Buchalwt. NY PASNY' 2 3 6 0 2 11 35.9 
en betere problemen met zich UWAVN.EE J Carltcm, WI W'IIICO!I8ill Pubhc SeMce 13 2 22 2 0 39 80.4 
mee brachten (Mcquire 1 en LACROSSE LaC.-., Wl Dairyl..,d Power C<><lp 4 2 5 4 0 15 55.0 
Sequoyah 1 konden niet boven MAINEYANU'E w-.ME Mam. Yankee Power 8 4 12 0 0 24 72.1 
de 50% van hun vermogen gaan). McGIJ.IRt: 1 Camaliua, NC Duke Power Co. 54 10 81 15 6 220 2.2 

Drie jaar na Three Miles MIUSTONE 1 Waterford, CT Ccamectiout Light &: Power 6 3 29 2 3 40 43.6 

Island is de interesse van MIUSTONE2 Wak!rford,CT Coanecticllt Li9hl &: Power 8 13 21 1 3 43 79.9 

politici en congresleden lang- .arotn'JCEUO 1 Mclaticello, MN Narthem Statee Power 4 3 16 1 3 24 68.2 

zaam verminderd. Men probeert NINE M1LB POllf7' 1 Scri'>a, NY Niagara Mdlawlt Power 8 2 31 g 0 50 60.2 
NOBTH ANNA l Miueral,VA Virgmia Elec:tri.cl Power 14 11 50 11 2 86 58.4 daar de discussie over nucle-
NOB'I'H ANNA Z Miueral, VA VirgDIIa Eleclric Power 20 5 ss 7 2 m 71.1 aire risico's te beperken tot 
OC~J 5eDaca. SC DubPoonr 4 s 18 s 2 32 38.6 een pure technische (waar OCONEE2 Seaaca, SC DubPower 4 1 14 0 2 19 66.8 hebben we dat toch meer?). OCONEI:3 Seaaca, SC DubPower 2 3 11 2 0 18 72.5 Het is belangrijker hoe OYSTD~t T.,.".BI-.NJ 1....,. eo.ta1 Power a Lighila 8 51 2 0 73 46.2 

mensen tegen risico's aankijken P.ALISAD.IS l SouthHa-.MI <=-Power 9 8 34 3 4 64 49.1 
en wat ze zich bij risico's PJ:ACII.JOn'OIIf I Peech Botlcm, PA PbllaiWpbia Eleclric 7 10 36 2 2 45 71.1 
voorstellen dan de waarschijn- PU.Cil.IOn'OM 3 Peech Botlcm, PA Philadelpbia Eleclric 1 2 17 1 0 21 33.6 
lijkheidsplaatjes alleen. JPJLOliDf I PlymcMb. MA llcolm Eleclric 12 9 35 8 1 54 60.0 
Om dat duidelijk te maken een POlllr JltACB 1 Twoc...b, WI WilccuiD Electzie Power 6 2 11 1 2 20 60.1 
fabel: POJftiUCB2 Twoc...b, WI WJ.c:aaain Electzie J>ow.· 2 0 6 0 0 8 85.4 Een jonge man (of vrouw) krijgt PlWlllr lliJAllD I RedWiD9,MN Nortbem Stetae Pow. s 0 10 2 0 17 82.7 
de kans om êên van de twee aan- PIIJUBIB .I:\IUifD 2 Red W'IJI9, MN Northam Statee Pow. 2 0 8 0 2 10 66.6 

QUADCl7.1ES'l Cc.dova,IL ec.m..c..-Ith Ecll.oa 3 1 20 1 1 25 82.9 
QVADcmBS2 Cc.dova,n. Coamral-'th Ecll.oa 2 1 31 0 0 34 54.5 
BANCliO $ECO l C!ay Slalkll, CA s.cr-M1Dlîcipel 11 12 29 11 s 63 32.7 

Ongelukkenscores van (1981) BOBINSON2 Hertsvilla, SC Carcliu Pow. &: Li9ht 6 7 20 2 3 35 57.1 
74 Amerikaanse kerncentrales. s.v.EIIf I Sal.l, NJ Plabllc SeMce Eleclric IS 8 91 6 4 120 64.8 

s.v.EIIf' Sal.l, NJ Plabllc s.mce Electzie 23 4 93 2 4 122 76.2 
1) centrale SltN OlfOF1IE 1 S!m a--te, CA So. Callfcmla Ecliacm 3 13 14 2 4 32 20.4 
2) locatie SBQUOYNII Daiey, TN T-Valley Authority 21 26 82 IS 8 144 50.7 
3) bedrijf SEQVOl'AB2 Daiey, TN T-Valley Autbority 9 6 12 1 1 28 t..tiDG 
4) menselijke fouten SJUNT LUCIF: 1 Ft. P!erce, FL Florida Poww & Liqht 9 7 43 2 60 70.4 
5) ontwerp/fabrieksfouten BUlllfl'1 Gravel Neck. VA Virgmia Eleclric Power 19 14 47 1 2 81 34.2 
6) storing apparatuur SrnrBl'2 Gtave!Neck.VA Vl!Qmla Eleclric Pow. 21 7 49 3 0 80 74.1 

7) andere 7'HltD: M1LB JSL.VIJ) 1 MiddletowD, PA Metropoliten Ecliacm 3 4 4 2 0 13 0 

8) bijzonder ernstige THJtEE M1LB .ISlAND 2 Middletown, PA Mlllmpolitan F.dioan 9 3 IS 0 0 27 0 
ongelukken TliOIAN 1 Preecott, OB P<>rtlaad Gmeral Eleclric 15 2 11 0 3 34 64.9 

9) totaal aantal ongelukken TUliiZ'l' POllf7' 3 Flarida City, FL }'lorida Power &: Li9ht 5 5 7 1 0 18 IS.O 

10) capaciteit 1981 (%) TUliiZ'l' POllf7' .. Florida City, FL Flarida Pow. &: Light 2 3 9 2 1 16 74.2 
VI:BJIOM' YAliJW: v.....,.,,VT v...",.,..t Yankee Power 5 2 28 I 1 38 79.3 

Uit: Nuclear Power Safety YAIIUEBOWE Rowa, MA Y anbe Atomie Electric 2 3 26 2 0 33 57.7 

Repo.rt: 1981. Z10N 1 Zlon, n. CommonWMlth Ecliacm 13 10 29 I 2 53 68.0 
Z10N2 Zlon. n. Commonwealth Ecliacm 8 4 23 0 2 35 57.7 

Totalll 712 M12.530 232 ltll ... 
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wezige deuren te openen. Achter 
~én ervan zit een hongerige 
tijger, achter de andere een 
mooie vrouw. Wat zou hij doen? 
Stel je eens drie individuen 
voor, één vertegenwoordigt 
de antikernenergiebeweging, 
de tweede de atoomlobby en 
de laatste de regering. De 
eerste weigert een deur te 
openen. Hij leeft veilig en 
sterft ongerept. Hij vindt 
dat het risico om verscheurd 
te worden niet opweegt tegen
over de mooie vrouw: de con
sequenties zijn hier belang
rijker dan de waarschijnlijk
heid. De tweede benadert het 
probleem wetenschappelijk: 
hij doet onderzoek naar het 
voorkomen van tijgers en pro
beert met geavanceerde appa
ratuur gegrom of parfum te 
ontdekken achter de deuren. 
Hij analyseert de boel, is 
geheel vervuld van de lust 
tot onmiddellijke bevrediging 
(korte termijneffekt). En 
beseffend dat hij over een 
paar jaar toch niet meer 
in die condities verkeert 
om van de vrouw te genieten, 
opende hij de deur waar-
achter hij de vrouw dacht 
te zitten, en werd ver-

Er is dus een groot verschil 
tussen de risico- en waar
schijnlijkheidsbeleving. 
De atoomlobby probeert ieder
een ervan te overtuigen dat 
de kans dat er iets mis gaat 
zo gering is, dat het eigen
lijk niet meer meetelt. Ge
lukkig is het Rasmussen
rapport in de VS allang ont
kracht. Er werd onderzoek 
gedaan aan de hand van be
staande kerncentrales ên 
hun ongelukjes - de zog. 
ASP-studie door de Oakridge 
National Laboratartes - en 
daaruit bleek dat een onge
luk in een centrale waarbij 
zware kernbeschadeging op
treedt, één keer in de 
221 reactorjaren zal voor
komen. Verder is het grote 
verschil met het Rasmussen
rapport dat dat uitging 
van een perfecte bouw van 
kerncentrales, en een voor
beeldige reactie van het per
soneel bij noodsituaties, 
terwijl de ASP rekening moest 
houden met constructiefouten 
in de bou~ en blunders van 
mensen (praktijk dus). 

INFORMATIE 

uranium-mijnbouw. Is zo'n con
gres nu nodig, kun je je afvra
gen? Het heeft een hoop geld 
{BMD) gekost7 het was vrij 
pittig (afwisselend werd er 
gesproken in nederlands, engels, 
duits en frans, gelukkig praatte 
de deen ook engels) en veel 
hebben we er niet van gemerkt. 
De grote kracht van deze bij
eenkomsten is dat ze geleid 
heeft tot een informatiemap 
die vooraf te verkrijgen was, 
waar alle kernenergiegegevens 
weer up to date instaan en dat 
wat er op het congres gezegd 
is st~aks als boekje te be
stellen is. Heel veel infor
matie waardoor je veel zinniger 
op argumenten van de kernlob-
by kunt ingaan. Het meest 
schrijnende is in dat kader 
nog wel de omstandigheden waar
onder de uranium-mijnbouw 
plaatsvindt. In Gabon (waar 
Nederland een gedeelte van zijn 
uranium weghaalt) hebben ze 
zo'n moeite met het vinden van 
arbeidskrachten, dat daar 
kinderen van 16 jaar zonder 
medische begeleiding of wat 
.dan ook moeten werken. De ura
niummijnen worden bijna altijd 
gevonden in indianen-reserva
ten, of ontwikkelingslanden; 
de grootste ramp in de geschie-scheurd door de bijna niet 

verwachte tijger. Verder werden op dit congres denis van de nucleaire indus-
De derde man nam een cursus 
in tijger temmen, maar het 
gerucht gaat dat hij door 
de mooie vrouw is opgegeten. 
Een niet ingeschat risico 
en een onverwacht gevaar. 

behandeld: opwerking, kweken, trie was een dijkdoorbraak 
evaluatieplannen, radio-aktief van een opslag met uraniummijn
afval, zoutkoepels, proliferatie afval, maar daar zal ik de 
kosten, alternatieve energie- volgende keer op ingaan. Het 
strategieën, werkgelegenheids- verslag is voor 21 gulden te 
effekten, sociale aspecten en bestellen bij het LEK. 

VERZEKERD ? • 
Op 6 oktober 1982 heeft het Zwit
serse parlement dit besloten in na
volging van Japan. Daardoor zullen 
de verzekeringskosten veel hoger 
worden. 
In Nederland zijn kerncentrales 
maar beperkt aansprakelijk tot 
100 miljoen gulden. Als de schade 
door ongelukken hoger is, dan past 
de staat bij tot 1 miljard. 
Mocht de schade meer zijn dan 1 
miljard dan moet je maar zien waar 
je het geld vandaan krijgt; noch 
de verzekering noch de staat be
taalt. Daar komt nog bij dat 
in Nederland en in de.meeste an
dere kernenergielanden, de aan
sprakelijkheidsperiade bekort 
is tot 10 jaar in plaats van de 
normale 20 jaar. Dat is link beke
ken van die atoomctongens, want het 
kan wel 20 jaar duren voordat 
kanker door straling zich ontwik
kelt. 

Indertijd is het zo geregeld dat 
om de kosten van kernenergie 
kunstmatig te verlagen • 
Het wordt tijd dat we in Nederland 
het Zwitseres voorbeeld volgen. 
Anders gaan we bij een beetje 
behoorlijk ongeluk ook financieel 
de boot i.n. 

ZWITSERSE 
CENTRALES 
ONBEPERKT 

AANSPRAKELIJK 
Bij Harrisburg is de schade al 
opgelopen tot 10 miljard. 
Wie zorgt er even voor dat zo'n 
wetsontwerp door ons parlement ge
jaagd wordt? 
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KLEINSCHALIGE WINDENERGIE 
I johan koops 

In Middelstum staat een windmolen. 
Hët 1s een voorbeeld van gedecen
traliseerde o~ekking van attêrnatle
ve energie. trnêfenergie vaak afge
daan aJs eel) sfrookJe, f s rea t1te1 t. 
HOë is diie mo en tot ständ gekomen? 
Aëfitë!"'!''naen. 

Stop Borssele en Dodewaard! Kerne
nergie -de wereld uit, om te begin
nen uft Nederland . Dit zijn mooie 
kreten, en ze hadden vele acties 
tot gevolg, als demonstraties en 
blokkades. 
Deskundigen voor en tegen kernener
gie veegden met elkaar de vloer 
aan. Nu Met de BMD is deze al jaren 
aan de gang zijnde 'strijd' gein
stitutionaliseerd, in de vorm van 
een viertal controverse-zittingen 
onder toezicht van De Brauw. 
Het onderwerp van êên van deze 
zittingen was de structuur van e-
1ectric1teitsvoorz1ening. Oe Brauw 
noemde dit verrassend. Voor mij is 
dat niet zo . Kernenergie staat 
voor grootschalig, centaal opgewek
te elektriciteit. Het is een symp
t:.oc. v•n een •atschappij. die 
streeft naar groots chaligheid. 
Kerncentrales zijn nu gestandaar
diseerd op 1000 en 1300 MWE, en 
kolencentrales op 600 MWe. 
Oe kerncentrales van Dodewaard 
en Borssele zijn kleintjes. na
.elijk 54 respectievelijk 477 
MWe~ Ik vind dit niet zalig~akend. 
Mijn gedachten gaan uit naar de
centrale opwekking. bijvoorbeeld 
111et -.i ndlllo 1 ens. 
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De vennogens van deze windmolens 
liggen tussen de 10 en 50 KW. In 
het vorige nummer van dit blad 
stond een artikel over mijn onder
zoek naar de haalbaarheid van 
windmolens bij rundveehouderijen. 
Eên van de door mij bekeken bedrij
ven was die van de gebroeders Prins 
in Middelstum. Deze boeren hebben 
bij hun bedrijf nu een windmolen 
van 20 KW geokaatst . waarona? En 
hoe is deze windmolen tot stand 
gekomen? 
De 110len is er gelcOllen 111et behulp 
van de SAGE (=stichting alterna
tieve groninger energie). Hoe is 
dit gelopen? Om dit te weten te 
komen, ben ik naar êên van de op
richters van SAGE toegestapt, na
melijk Henk Molt. 
Met hem had ik het nu volgend in
terview. 

SAGE 
JK: llaaro~ is SAGE opgericht? 
Henk Mo 11 : SAGE is om twee rede
nen ontstaan. Allereerst om alter
natieve energie een kans te ge
ven. Veelal zijn de financfin 
een reden • het over te laten 
gaan. De financiering van bij
voorbeeld windilOlens is bij co.
Mrcifle instellingen vuk niet 
aantrekkelijk. SAGE wil ~it ver
beteren • 
Oe tweede reden is, dat de land
bouw zit 11et stijgende energie
rekeningen, bij gelijkblijvende 
inkomsten. Boeren zoeken daar. 

als voorbeeld 

methoden om de energierekeningen 
te drukken. 
JK: Heb je alleen gekeken naar 
wind? 
Henk: Nee, in eerste instantie 
hebben we zowel windenergie als 
biogas bekeken. Biogas hebben we 
eerst weer laten vallen, Ollldat de 
kosten veel hoger waren, en de 
biogas eigenlijk nog in ontwikke
ling is. 
Bij ons eerste projekt (bij Prins 
te Middelstum, JK) is dus alleen 
een windilloten geTnstalleerd. Vol
gende projekten ..oeten nog worden 
ingevuld. Het is mogelijk, dat 
biogas dan wel wordt gedaan. 

GELD 
JK: Hoe zit het precies 111et de fi
nanciering? 
Henk M. :Voor de boer zullen de 
kosten in het begin hoog zijn, 
t.o.v. de besparingen. In de loop 
der tijden zullen de besparingen 
oplopen (door stijgende KW-kos
ten). DAn heeft de win-.,len zich 
terug verdiend. Er blijft in eer
ste instantie een gat. Hier to.t 
SAGE a. de hoek kijken. SAGE vult 
het gat op. zodat de boer niet te 
veel betaalt voor de elektrici
teU. Zo wordt de aanschaf van 
een windiiOlen voor een boer gun
stiger. Het geld dat SAGE geeft, 
betaa 1 t de boer terug, a 1 s de 
molen rendabel is. SAGE vangt 
dus de extra kosten op. 

I 



JK: Hoe komt SAGE aan geld? 
Henk: We hebben een bank gevon
den, die tegen een lage rente, 
namelijk .9 %, geld leent. De-
ze bank {TRIODOS-bank) doet dit 
op grond van zogenaamde borgstel
lingen. De leni.ng wordt gewoon 
door de boer afgelost. Mochten 
zowel de boer als SAGE failliet 
gaan, dan pas worden de borgen 
aangesproken. Voor de bank is 
dit een extra garantie. Maar 
voor elk projekt zijn weer nieuwe 
borgen nodig. SAGE roept mensen 
op zich borg te stellen. Hoe meer 
mensen dit doen, hoe meer projek
ten er komen. 
Als iemand zich borg stelt, bete
kent dit niet, dat hij/zij dit moet 
betalen- dat is enkel en alleen in 
geval van nood. SAGE vraagt wel 
wat werkkapitaal, in de vorm van 10 
tot 25 % van de borg. 
Meer informatie is te krijgen, door 
even te bellen : CS0-261224. 
JK: Geef eens wat.details over de 
molen. 
Henk Moll: Het is een 20 KW molen, 
op een maat van 24 meter hoogte, 
en gemaakt door Lagerwey/Van de Leen
horst. De totale kosten zijn zo'n 
183.000,=, waarvoor de molen meer 
dan 30.000 KW per jaar produceert. 

Dit is bepaald niet het eerste boek 
over dit onderwerp, maar wel één 
van de meeste komplete. Een groot 
pluspunt is dat niet alleen het 
aanbod aan brandstofvoorraden be
schreven wordt. 
Het boek begint met de vraag hoe
veel we eigenlijk nodig hebben. 
Hebben we wel zoveel nodig en zo
nee: hoe kan het verbruik dan om
laag? 
In plaats van alleen maar te kij
ken hoeveel olie en gas we hebben 
geven de auteurs een goed helder 
beeld van alle plaatsen waar we 
gas, olie en elektriciteit gebrui
ken. Er zijn in Nederland 4 miljoen 
auto's die gemiddeld 14000 km af
leggen per jaar, terwijl van de 
gebruikte benzine maar een acht
ste deel effektief in rijkracht 
omgezet wordt. Vrijwel elk pro
dukt kost energie, elektriciteits-

JK: De windmolen in Middelsturn is 
dus het eerste resultaat van het 
werk van SAGE.Hoe kijken de overhe
den er tegen aan? 
Henk: De gemeente hebben we in 
april '82 benaderd, en B&W stonden 
er in principe wel achter. Dat 
bleek wel, toen we een bouwvergun
ning aanvroegen. Deze werd in snel 
tempo (binnen 1 maand) toegewezen. 

De provincie ziet het ook zitten. 
Naast een startsubsidie voor SAGE 
heeft de provincie zich ook borg 
gesteld: 

EGO 
JK: Hoe staat de EGO er tegenover? 
Henk: De EGO doet een beetje merk
waardig. Het kan waardering voor 
SAGE opbrengen, maar in de praktijk 
doet ze afwijzend tegenover wind
energie. Wordt de EGO naar windener
gie gevraagd, dan raadt ze het af. 
Een argument tegen windenergie be
treft de zogenaamde terugleverprijs. 
Als de windmolen teveel produceert, 
dan gaat het overschot naar de EGO, 
net als in Friesland de PEB. Maar 
als de EGO, net als in Friesland, 
de terugleverprijs verhoogt, dan 

centrales lozen ongeveer 2/Je 
als afvalwannte. Dit zijn maar enke
le voorbeelden. Duurzame energie
bronnen worden uitvoerig beschre
ven met alle nieuwe ontwikkelin-
gen die zich de laatste jaren voor
gedaan hebben. Aardwarmte, zonne
energie, windkracht, en water
kracht met hun mogelijkheden en 
problemen. Het is goed dat aller
lei toepassingen genoemd worden, 
maar het gebeurt op een heel be
schrijvende manier. Op de mogelij
ke bijdrage aan de energievoor
ziening wordt niet echt ingegaan. 
Kernenergie blijkt volgens de 
schrijvers van een schone, onuit
puttelijke en goedkope energie-
bron veranderd te zijn in gevaar
lijk, duur en beperkt. 
Het is zonder meer een heel lees

baar boek, met korte zinnen, en 
erg eenvoudige beschrijvingen 
van technieken en processen. 9e 
vele foto's, tekeningen en kran
tearUkelen fleuren het geheel 
op, maar verhogen ook de prijs. 

Ik was heel blij,verrast dat 
er veel aandacht besteed wordt 
aan de internationale situatie 
en de manieren waarop er over 
de energievoorziening beslis
singen worden genomen. Het zijn 
niet de olieproducerende lan
den die de zaak in handen"heb
ben, maar de grote oliemaat
schappijen, de zeven zusters 
(Shell, etc.).Dok wat betreft 
ons aardgas profiteren zij 
van de prijsstijgingen zonder 
er iets voor te doen. 
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wordt een windmolen veel aantrekke
lijker. Maar dan moet je het eerst 
wel willen. Oe EGO wil zelf erva
ring met een windmolen opdoen. door 
in Pieterburen er één te plaatsen. 
Deze moet bij de zeehondencreche 
komen. 

JK: Hoe reageren andere boeren? 
Henk: De molen staat er al, en 
trekt erg veel kijkers. Wij willen 
met deze molen laten zien, dat 
alternatieve energie reëel is, 
en wij hopen dat meerdere boeren 
zo'n molen willen. Deze eerste mo
len moet niet alleen een uitstra
ling hebben naar andere boeren, 
maar ook naar overheden en de 
EGO, die dit dan vertalen in een 
pro-windenergiebeleid. Als dit 
gebeurt, dan zijn we tevreden. 

Het ziet ernaar uit, dat op za
terdag 23 oktober de windmolen 
officieel in gebruik zal worden 
genomen. Een hoog geplaatst per
sonage zal deze handeling ver
richten. 
Ik hoop met Henk Moll, en de an
dere oprichters van SAGE (Klaas
Wybo van de Hoek, Jan Giezen 
en Prins), dat SAGE geen sprook• 
je zal b'ijken te zijn. 

Zij pleiten ook voor een de
centralisatie van de energie
produktie. Geen overkoepelend 
orgaan van direkteuren van 
elektriciteitscentrales en 
plannen voor grootschalige 
kolencentrales. Een energievoor
ziening moet per provincie of 
gemeente met kleinere doel
matiger eenheden (wannte
kracht-koppeling/windmolen) 
verzorgd worden. De besluit
vorming moet demokratischer. 
Het boek eindigt met een vro

lijk affiesje die weer een 
nieuwe voorstelling aankondigt 
van het Bonte Mensen en Die
rencircus: de BMD -
een vermakelijke, twee jaar du
rende voorstelling met vele 
verrassingen. 

AGENDA 
6 december, Grand Theatre 
Opvang mensen die in basis
groepen willen. Met behulp 
van film, video en praatjes 
worden mensen ingewijd en 
daarna ingedèeld in groepen 
op thema's, zoals 'weinig 
tijd', '50 +' of 'vrouwen
strijd'. 



VASTRECHT 
PEB schaft vastrecht af. Wij beta
len teveel voor elektriciteit. 

In 1981 betaalden de huishoudens 
gemiddeld 23 cent per Kilowatt 
uur (KWh), terwijl de prijs voor 
de overige gebruikers 17,5 cent 
per KWh was. 
Daarbovenop komt dan nog het vast
recht, dat in Groningen in 1g81 
inklusief BTW 81 gulden was. 
Door deze konstruktie betalen de
genen die zuinig zijn veel meer 
per KWh dan de verspillers. 
Voor de grote bedrijven is het zo, 
dat de tarieven lager worden naar
mate ze meer stroom gebruiken. 
De verspiller wordt beloond, wie 
bespaart wordt bestraft. 
Al lang wordt erover gesproken om 
dat te veranderen. Het Friese 
Elektriciteitsbedrijf heeft dat 
nu als eerste gedaan tegen de zin 
van de bovenbazen in Arnhem in. 
Ze hebben het vastrecht afgeschaft 
en daarvoor in de plaats komt een 
verhoging van 3,6 cent per KWh. 
Voor degene met een gebruik dat 
evengroot of lager is dan het ge
middelde betekent dat een bespa
ring. 
Bij een gebruik van 2000 KWh bete
kent dat een voordeel van 9 gulden 
per jaar, bij 1000 KWh is de 
besparing 45 gulden per jaar. Door 
deze beslissing wordt besparing nu 
eindelijk beloond en verspilling 
gestraft. Als je 5000 KWh gebruikt 
kost je dat 100 gulden extra 
per jaar. 

URENCO 
Urenco gaat uitbreiden in Australië 

Al jaren waren er geruchten dat 
Australië een uraniumverrijkings
fabriek wilde bouwen. Omdat 
ze zelf de kennis daarvoor niet 
in handen hadden, zochten ze 
medewerking van de bestaande 
verrijkingsindustrH!n. Daarvan 
bestaah er vijf: Rusland, Amerika. 
Frankrijk, Jppan en Urenco. 
Rusland kwam niet in aanmerking 
en Urenco had blijkbaar de gun
stigste voorwaarden. 
Urenco gaat eerst een onderzoek 
instellen naar de haalbaarheid 
van de fabriek. Dat gaat 2,5 
jaar duren. De opdracht is gege
ven door de konserva ti eve rege
ring. Als over een paar jaar 
de Australische PvdA aan de 
macht komen, zullen het projekt 
direkt stopzetten. 
Ook ekonomisch is het wel zo 
slim. Urenco heeft zelf tot nu 
toe alleen maar verliezen gele
den en dat zal zeker tot 1986 
zo blijven. 
Op het moment is er nl. een 
gigantisch overschot aan ver
rijkt uranium voor wel vijf 
jaar. De huidige Nederlandse 
regering staat positief tegen
over de Urence-Australische 
samenwerking. Ze vinden zich 
blijkbaar nog niet belachelijk 
genoeg. Verstand hebben ze 

KWEKEN I 
er duidelijk niet van. Ten 
koste van alles blijven ze 
voor kernenergie. Het is zo 
langzamerhand hun geloof 
geworden. Wat kan de AKB hier 
nog aan doen? Gewoon dood 
laten bloeden of ingrijpen? 
In elk geval moten we de boel 
in de gaten houden. 

USA 
De NRC heeft met 3 tegen 1 stem
men vOOr het bouwklaar maken van 
het terrein voor de Clinch River 
kweekreaktor, een project van het 
ministerie van energie, in Oak 
Ridge, Tennessee, gestemd. 
De drie co11111issarissen, in de NRC 
benoemd door president Reagan, 
stemden voor het projekt, waarbij 
ze het energiedepa.rtement vrij
stelden van een aantal vergunnin
genprocedur.es. 
Commissaris John F. Ahearne, be
noemd door president Carter stem
de tegen. (Een onderdeel van pre
sident Carter's energiepolitiek 
was het kweken niet toe te staan, 
Reagan daarentegen verziekt de 
boèl weer). 

Commissaris Victor Gilinsky was 
het land uit en stemde dus niet. 
Assistent energiesecretaris Shel
by T. Brewer zei dat de beslis
sing van de NRC een belangrijke 
stap was de States te helpen om 
weer een leidende positie in de 
ontwikkeling.van nucleaire ener
gie te veroveren. 
Eerder dit jaar stond de NRC twee 
vergelijkbare energiedepartements 
-aanvragen om de normale vergun
ningenprocedure te passeren, niet 
toe. 

Bron: Environmental Science and 
Technology. 
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OPSLAG 
BOVENGRONDSE OPSLAG,EINOELIJK 

Donderdagochtend radionieuws
dienst verzorgd door het ANP: 
'Staatssecretaris Hakkenbar-Lam
bers meldt dat besprekingen over 
een bovengronds opslagterrein 
voor radio-aktief afval in de 
laatste fase zijn. Er is een ge
meente bereid gevonden ruimte be
schikbaar te stellen. Het betreft 
hier een industrieterrein in een 
dun bevolkt gebied. De plaats 
wordt nog niet bekend gemaakt'. 
Daar mogen we het voorlopig mee 
doen. Iedereen begint direkt te 
spekuleren, waar het wel niet kan 
zijn. Eemshaven, groot en leeg, 
Zuid-Drenthe, Coevorden bijvoor
beeld met een CDA meerderheid. 
Waar het ook zal zijn, geruisloos 
zal het niet gaan. 
De basisgroepen hebben al beslo
ten zich aktief te verzetten te
gen elke vorm van opslag. Het ar
gument dat er anders gemupt gaat 
worden in de Atlantische Oceaan 
is geen reden bovengrondse opslag 
toe te staan. Voor radioaktief 
afval bestaat er geen veilige op
losstng. Het moet simpelweg niet 
geproduceerd worden. 
Het zit er dik in dat de AKB op 
haar brood krijgt dat ze op zo'n 
manter wel moeten dumpen. Wijn 
hoeven toch niet te kiezen, onze 
keuze is al duidelijk. 
Als posttief bericht valt te mel
den dat er geld beschikbaar is 
gesteld voor het opstellen van 
een noordelijk energieplan. 
Waar is energie nodig, hoe kan 
dit zo doelmatig mogelijk gele
verd worden en waar kan bespaard 
worden. Een goede afstemming maakt 
kernenergie sowieso overbodig. 
De studie zal uitgevoerd worden 
door het milieukundig Studie Ge
nootschap. 



KALKAR KONTAKTPERSONEN 
Door de regeringswisseling in 
Duitsland is het punt Kalkar op 
de Bondsdag een eind verschoven. 
Op 24 november wordt het punt 
behandeld in de commissie voor 
technologie, en het zal niet eer
der als begin december in de 
Bondsraad behandeld worden. 
De nieuwe coalitie CDU en FDP 
hebben op hun begroting een post 
van 3! ~iljard uitgetrokken voor 
Forschung und Technologie. Dit 
houdt dus in dat ze op deze ma
niet de betaling van Kalkar door 
het parlement proberen te lood
sen. 
Dit. terwijl ze voorbij gaan aan 
het feit dat Kalkar een grote 
mislukking dreigt te worden. In 
het reaktorvat zijn voordat deze 
gebruikt is al haarscheurtjes 
aangetroffen. Een groot ongeluk 
met Kalkar is zeker n1et onmoge
lijk. en het geld wat ze nu voor 
Kalkar uittrekken zal niet vol
doende blijken te zijn. 

Onder de kop: Kalkar. de grote 
misrekening, is er een brochure 
verschenen, verkrijgbaar bij het 
LEK en de energiewinkel (13,50) 
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KONSUMENT 
Stroom kan goedkoper, huishoudens 
betalen teveel! 

De last van de energiekosten zal 
in de komende vijf jaar voor de mi
nimuminkomens bijna verdubbelen. 
We zullen een steeds groter deel 
van ons inkomen moeten besteden aan 
gas en elektriciteit. Was het in 
1980 voor de laagstbetaalden nog 
5 tot 6 procent, in 1985 zal het 
opgelopen zijn tot 9 à 10 procent 
van het inkomen. Vooral de lagere 
inkomens worden de dupe: zij hebben 
weinig speelruimte om op andere 
uitgaven te besparen en vaak ont
breekt het geld om isolatiemaatre
gelen te treffen. 
Nog een reden dat de minimuminko
mens benadeeld worden is gelegen 
in het feit dat een groot deel een 
huurwoning heeft. Juist deze sek
tor blijft achter in het isolatie
programma. De hogere inkomens met 
meer eigen huizenbezit hebben 
gebruik gemaakt van subsidies en 
zitten nu op rozen. 
Het KonsumentenKentakt vindt dat 
de nederlandse huishoudens teveel 
betalen voor de gebruikte stroom. 
De prijs voor een KiloWattuur is in 
drie jaar tijd meer dan 40% ge
stegen hetgeen te wijten is aan 
foute berekeningen van de elektri
citeitsbehoefte en de veel hogere 
prijzen dan de grootverbruikers be
talen. De grote overcapaciteit van 
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NOOilOZÇE 

60% aan elektriciteitscentrales 
betekent extra kosten die de kon
sument op tafel moet leggen. Een 
centrale kost honderden miljoenen 
en ook al wordt hij niet gebruikt, 
hij moet wel afgeschreven worden. 
De elektriciteitsproducenten lopen 
nog steeds met groeiverwachtingen 
en nieuw- en ombouwplannen rond. 
Als konsument heb je op geen en
kele manier invloed op deze ont
wikkelingen. 
Een tweede oorzaak voor de hoge 
prijs voor huishoudens is een ge
volg van de kortingen voor de 
industri~le stroomvreters. Wat 
zij minder betalen, komt op de 
kleinverbruiker terecht. Een ge
lijk tarief zou de konsument 
minder geld kosten. Als je minder 
aan elektriciteit kwijt bent, 
kun je meer andere dingen kopen. 
Waarschijnlijk is dit gunstiger 
voor het bedrijfsleven dan de 
lagere stroomprijzen. 
Het huidige beleid nekt de lagere 
inkomens. De regering wil het 
komende jaar zowel de tarieven 
als het vastrecht verhogen. Dit 
terwijl de elektriciteitsprodu
centen in 1979 ruim vier miljard 
aan reserves bezaten. Zolang er 
reserves zijn van dusdanige om
vang, waar wij ook allemaal aan 
mee betaald hebben, is het vol
strekt onnodig de tarieven te 
verhogen. 
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Wie denkt dat het gevaar van 
proefboringen in de Groningse 
en Drentse zoutlagen van de baan 
is, zal nog raar staan te kijken. 
Het Energie Centrum Nederland 
(ECN) wil nog steeds zo snel mo
gelijk beginnen. 'Proef'-boringen 
zeggen ze dan om te kijken hoe 
stabiel de koepels zijn. En even
tueel leggen ze een proefmijn aan, 
om de echte opslag van radioaktief 
afval na te bootsen. Wanneer dat 
een keer gebeurd is, is het 
een koud kunstje de veiligheids
normen z6 te stellen. dat ze vol
doen. 
De redaktie van Atoomalarm heeft 
inmiddels een button gemaakt die 
te bestellen of op te halen is op 
de volgende adressen: 
Jack HoeksE!IIIël 
Sofiastraat 16 
Groningen 
tel. 141899 

Joop Oude 
Lohuis 
Hoge der A. 34 
Groningen 

Vooral voor de verspreiding buiten 
Groningen vragen wij AAP-groepen 
Gf anderen-die adressen weten waar 
ze verkocht kunnen worden- deze 
aan ons door te geven. 
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