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REDACTIONEEL 
Na een half jaar pas weer een Atoomalarm. Een slechte zaak en de oorzaken 
waren legio. En doordat het geld op is, is dit gelijk ook het laatste 
nummer van de jaargang. 
Naast dit slechte nieuw ook goed nieuws! Atoomalarm gaat vanaf nu weer 
gewoon door en we proberen nog beter te worden dan we al zijn. De redak
tie wordt uitgebreid en voor mensen met creatieve (vrije-) tijd is bij 
ons altijd plaats. 
De Commissie Van Bueren heeft een rapport het licht doen zien waarin ge
pleit wordt voor de opslag van kernafval in de zoutkoepels. De commissie 
vindt de zoutkoepels technisch het geschiktste. Ze wijst er echter op dat 
de bezwaren onder de bevolking van de bewuste gebieden tegen deze vorm 
van opslag wel groter zouden kunnen zijn dan de bezwaren tegen storting 
in zee. 
De Commissie Beek heeft een rapport uitgebracht waarin ze tot de conclu
sie komt dat sluiting van Borssele en Dodewaard 5 miljard gulden zal 
kosten. En eigenlijk weten ze het niet. Het kan meer zijn of ook minder. 
Maar lees daar het artikel van Herman Damveld maar op na. 
In Zijpe wil minister Winsemius de 'tijdelijke' opslag van kernafval rea
liseren. Dit werd zoals gebruikelijk bereikt na een koehandel met de ge
meenteraa, waardoor ze minder last krijgt van defensielawaai (dus meer 
inkomsten uit de toeristensfeer). Dit afval zal er volgens de minister 
maar 10 jaar liggen. Dan is het dus duidelijk waar dat heen gaat. 
Gewoon sluiten van die centrales voorkomt afval, en je maakt er een boel 
mensen gelukkig mee. 
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de GKN slaapt verder 
JOop boer 

VERSLAG JAARVERGADERING 

Op 31 maart begon om half 3 de 
aandeelhoudersvergadering van de 
Gemeenschappelijke Kerncentra 1 e 
Nederlan~. (G.K.N.). 0~ plaats 
voor de deelnemende produktiebe
drijven, waaronder het E.G.O. , om 
eventuele kritische geluiden te 
laten horen. Zoals Amsterdam, dat 
in 1981 voorstelde om Dodewaard 
stil te leggen. Ook een vergade
ring waarop men veel pers zou 
verwachten, temeer daar Dodewaard 
een tijd stO heeft gelegen van
wege een omvangrijke reparatie, 
ên kernenergie onderwerp is van 
een Brede Maatschappelijke dis
cussie. Maar, o wonder, van de 
14 uitgenodigde kranten was geen 
enkele journalist aanwezig. Be
halve dan Joop, die daar op 
slinkse wijze binnen wist te ko
men en zich uren heeft zitten 
verbijten dat hij geen t raangas
bommetje mocht gooien. Een ont
hutsende reportage. 

inleiding 
Een week voor die tijd kwam ik er 
achter dat de vergadering in Am
heli zou zijn. Akties d:ie werden 
voorbereid vielen helaas in het 
water, en aangezien alleen geno
digde pers aanwezig mocht zijn 
werd het voor mij erg moei 1 ijk. 
Maar dankzij de vriendelijke hulp 
van de heren 8. Bos en Kooistra 
(samen E.G.D.) kwam ik onopge
merkt naar bihnen. Ondanks de bo
ze blikken van Van Erpers 
Royaards en m' n valse perskaart. 
die door de direkteur van de 
~.K.N., Wijmans , persoonlijk werd 
gekontroleérd, zat ik daar in m'n 
uppie in de persbank . 

Oe vergadering ging over de inge
komen stukken zoals het rapport 
van de Commissie Beek, de oprich
ting van het Centraal Orgaan Voor 
Radioaktief Afval (COVRA), wat 
pas verschenen boekjes, notulen , 
jaarverslag '82 en de begroting 
'83. 

Zoals de heren er bij zaten tij
dens de vergadering kreeg ik het 
idee dat ze hun huiswerk niet 
goed gedaan hadden, of dat het 
hen niet zo interesseerde. 

ingekomen stukken 
Oe inhoud van het Rapport van de 

CQ~Missie Beek strookt 9eheel met 
de mening van de G.K.N •• niet met 
die van mij , want iets onweten
schappelijkers heb ik de laatste 
jaren niet onder ogen gehad. 
Wat betreft de COVRA, de C01'1111er
ci~le instantie die door de mi
nister wordt ingesteld voor de 
verwerking van al het radioaktie
va afval in Nederland, heeft de 
G. K.N . bij de minister het ver
zoek ingediend of zij daar ook 
deel van uit mogen gaan maken. 
Het is nog onbekend of de minis
ter daar op in zal gaan. 
Oe boekjes( • Dodewaard doorge
licht' en nog een andere) raad ik 
ni·et aan 0111 te lezen en de notu
len waren een hamerstuk. 
Wat betreft de reparatie die 
uitgevoerd werd ~net bijna de 
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helft van het aantal splijtstof
staven nog in de kern, het vol· 
gende. 

REPARATIE 
Oe reparatie was aan: 
1. De voedingswaterringleiding 
binnen het reaktorvat. (het 
koelwater wordt hierdoor gelijk
matig in de reaktor verdeeld). 
2. Oe koelwaterinlaat (de reak
torstomp) . Van dit meest kwets
bare reaktoronderdee 1 rooest een 
laag metaal, waarin haarscheur
tjes, verwijderd worden . 
3, De aansluiting van de koelwa
terleiding op het reaktorvat 
(i .v.m. 2.) 
Een unikum was ~at tijdens de 
reparatie bijna de helft van de 
splijtstofstaven nog in de re
aktor zaten (er was nl . te wei
nig ruimte 1n het koelbassin). 
Olielat de reaktor niet gebouwd is 
op reparaties. de werknemers 
hadden tijdens de reparatie aaar-
40 Cll. werkrui•te. ontstond er 
voor hun een 'onc•fortabel 
stralingsveld' {citaat Van Er
pers Royaards) • 
Ook moesten er vanwege de hoge 
straling neer arbeiders worden 
ingeschakeld dan verwacht. 
{Vorig jaar werd er 250 rea 
uitgedeeld aan 100 eigen werkne
mers en vreelid personee 1 , dit 
jaar zal het i.v.m. de reparatie 
een veelvoud hiervan bedragen. 
N.B. Een werkêr in de kerncen
trale mag 5 rem per jaar oplo
pen, iemand anders .aar 0.5 re~~). 

De reparatie, die eerst op f 3 
•iljoen geschat werd kost meer 
dan J 10 miljoen. Dat is ruim 
I 7 miljoen meer als daarvoor 
uitgetrokken was. De voorberei
dingskosten (~t simulatiemodel
len op het KEMA-terrein) waren 
I 5,3 miljoen. 
De totale kosten zijn dus meer 
dan fl5 miljoen en daar komt nog 
bij het verlies aan inkomsten 
vanwege het lange stilliggen. 
De haarscheurtjes , waar het al
l emaa 1 01t begonnen was. komen a 1 
sinds jaren voor in de kerncen
trales die door General Electric 
gebouwd zijn, lilaar door dat men 
het onderzoek ernaar bij Dode
waard alleen aan de buitenkant 
deed, werden ze nooit ontdekt en 
kon het bestaan ervan door de 



G.K.N. altijd glashard ontkend 
worden. 
Begin '82 deed men warempel on
derzoek aan de binnenkant, ont
dekte de haarscheurtjes, en 
draaide vervolgens nog een jaar
tje door. 

De gril van de direktie om zo
veel mensen aan zoveel straling 
bloot te stellen, terwille van 
een experiment, is spelen met 
levens gezien de toenemende be
wijslast dat ook 'lage' (is 5 
rem laag?) stralingsdoses kan
ker veroorzaken. Waarom niet ge
wacht tot in elk geval wel alle 
splijtstofelementen in het koel
bassin konden worden opgeslagen. 
De reparatie past in de voldon
gen feiten politiek: hoe meer 
geld er in gepompt is, des te 
minder animo er zal ontstaan om 
de centrale te sluiten. 

splütstof 
Uit het jaarverslag blijkt dat 
de G.K.N. nog voor + 3 jaar 
splijtstofstaven in-de centrale 
heeft liggen en dat ze in febru
ari '82 voor nog 5 jaar splijt
stofstaven besteld heeft bij de 
BNFL (weer voldongen feiten po
litiek {Totale waarde f55 mil
joen. Oud: f 20 miljoen, nieuw: 
f 35 miljoen). 
Deze nieuwe splijtstofstaven le
veren 25 % meer energie (door 
gadolinium staafjes hoeven ze de 
regelstaven minder te gebruiken, 
waardoor er minder energie ver
spild wordt) en kosten f 35 
miljoen. Deze staven zijn speci
aal voor Dodewaard gemaakt en 
zijn bij sluiting daardoor moei
lijk te verkopen. Dat maakt 
sluiting weer i 55 miljoen duur
der. 
Ook experimenteert men in Dode
waard al vele jaren met ge
mengde uranium en plutonium sta
ven. Het plutonium is afkomstig 
uit de opwerkingsfabriek te Mol. 
Deze experimenten zijn gericht 
--op het opdoen van ervaring met 
plutoniumbrandstofstaven (i.v.m. 
snelle kweek reaktoren) 
--op het inzetten van plutonium 
in gewone kerncentrales, omdat 
uit opwerkingsfabrieken zoveel 
plutonium komt, dat dat niet al
lemaal in kweekreaktoren ge
bruikt kan worden. Er zijn er 
daar te weinig van. Omdat pluto
nium 241 ( Van al het plutonium 
uit een kerncentrale is + 12 % 
Plutonium 241) een halfwaarde
tijd heeft van 14,6 jaar en het 
tienduizenden guldens per kilo 
kost + de kosten van opslag, is 
het te duur om te laten verval
len. 

In 19B3 is in Dodewaard de 14e 
splijtstofstavencyclus begonnen. 
Drie~ndertig bestraalde staven 
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zijn geruild voor 33 nieuwe, die 
5 jaar in de kern zullen blij
ven (in de kern zitten in totaa 1 
164 staven). 
In totaal zijn er nu zo'n 430 
staven uitgehaald, waarvan er 
166 naar de opwerkingsfabriek in 
aanbouw in Windscale afgevoerd 
zijn. (In 1982 waren er 8 trans
porten met 60 splijtstofstaven). 
Vele jaren lang konden er geen 
nieuwe splijtstofstaven naar 
Windscale afgevoerd worden om
dat er daar geen opslagruimte 
voor was. 
In Windscale wordt aan de nieuwe 
koelbassins voor opslag hard ge
bouwd maar de opwerkingsfabriek 
zal op z'n vroegst in 1987 klaar 
zijn. 
De oude opwerkingsfabriek is in 
'73 na een ongeluk gesloten. 
Tot nu toe betaalt de G.K.N. al
leen maar mee aan de kosten van 
van de bouw van hun deel van de 
fabriek. De echte opwerkingskas
ten komen pas in de jaren '90. 
De bewoners in Windscale zitten 
nu al wel met de troep: er is 
inmiddels al 500 kg. plutonium 
in zee geloosd, en de kanker
sterfte ligt er ver boven het 
landelijk gemiddelde. 
Ondanks de kompaktopslag tot 248 
staven (164 in reaktorvat en 
248 in het koelbassin) die in 
1981 ineens werd toegestaan 
raakte het koelbassin steeds vol
ler met bestraalde splijtstof
staven. En omdat er geen afvoer 
was naar Windscale, kwam de 
G.K.N. in problemen bij deze re
paratie, 
Er lagen ongeveer 260 staven in, 
dus de 164 staven uit de kern 
konden er niet meer bij. 
Bij mijn weten moet er in het 
bassin ruimte zijn om de totale 
reaktor-inhoud in te kunnen 
doen. Dat kan nu dus niet. Van
daar ook dat de reparatie aan de 
stomp uitgevoerd moest worden 
met bijna de helft van de brand
stofstaven nog in de kern. 

STAATJE 

afval 
Dit staatje is alleen het onder
houdsafval: licht en middel-ra
dioaktief afval. Het hoogradio
aktieve afval kom pas in de ja
ren '90 uit Engeland naar Neder
land terug, en komt vrij als de 
centrale ontmanteld wordt. {Uit 
het staatje 1s wel duidelijk op 
te maken dat het onderhoudsafval 
in totaal meer is dan de 100 m3 
die door de minister steeds 
wordt genoemd. 

kosten 
ue kosten van kernenergie waren 
volgens de G.K.N. in 1981 10,8 
cent (E.G.D. 14,2) en in 1982 
13,9 cent (E.G.D. 15,4) per 
kWh. 
Doordat de reparatie 7 miljoen 
duurder uitviel zal de prijs 
in 1983 ongeveer 19 cent/kWh be
dragen. 
Hierbij zijn de ontmantelings
kosten, opwerkingskasten en 
kosten voor opslag niet inbegre
pen. 
De centrale is in juni 1983 ge
heel afgeschreven. Het bedrag 
dat normaal voor afschrijving 
bestemd is wordt met ingang van 
1984 voor de ontmanteling gere
serveerd. Men hoopt in 1993 dan 
op + 70 miljoen te komen. 
Oe Taagste bedragen voor ontman
teling waren tot nu toe nog ver 
over de 100 miljoen. Hoe dan ? 
Volgens Kommissie Beek i 105 
miljoen. 
Volgens KWU i250 miljoen. 
Op de jaarvergadering bleek dat 
opslag op land voor het radioak
tieve afval van de twee kerncen
trales buitensporig duur zal 
worden. Vandaar ook dat in het 
jaarverslag staat: 'Alhoewel op
slag te land zonder enig risico 
voor de omwoneneden zou kunnen 
plaatsvinden, is verwijdering in 

jaar 90 liter 200 liter 1000 1 i ter totaal 
vat vat vat (liter) 

1982 815 381 3B8.335 
1981 242 240 261.780 
1980 338 214 244.420 
1979 321 200 228.890 
1978 942 84.780 
1977 355 281 606 694.150 
1976 167 302 75.430 
1975 67 450 96.030 

licht middel 
radio- radio-
aktief aktief 



de oceaan, zij het kostbaar, te 
prefereren.' 

B.Bos 
Op deze vergadering gedroegen de 
aandeelhouders zich zeer tam. B 
Bos, de E.G.D.-vertegenwoordiger, 
stelde als enige nog enkele zoge
naamd kritische vragen. De vragen 
gingen er echter van uit dat Do
dewaard open zal bli jven. Hij 
drong bijvoorbeeld aan op ruimere 

WED 

bezoekmogelijkheden aan de cen
trale, hij wilde een reparatie
fonds instellen voor de betaling 
van toekomstige reparaties, hi j 
vroeg zich af hoe het met de 
bouw van Windscale ging en drong 
er op aan de toekomstige ontman
telingskasten nu al te vermelden. 
Daar is nl . nog geen cent voor 
gereserveerd. 
Je zou echter verwachten dat hij 
het E.G.D.-standpunt zal uitdra
gen: Aandringen op een discussie 
over sluiting van de centrale. 
(Toen ik daarnaar vroeg zei hij 

WAT ZIJ IS EN WAT ZIJ DOET 
Naast de stuurgroep Brede Maat
schappelijke Discussie is er nog 
een club aktief op het gebied van 
het energievraagstuk: Het WED 
(Werkgroep Energie Discussie). In 
tegenstelling tot de BHD dat een 
êênmalige gebeurtenis is wil het 
WED door bl ijven gaan met het ge
ven van voorlichting om zoveel 
mogelijk mensen te betrekken bij 
het streven naar een nieuw ener
giebeleid. Dat nieuwe beleid be
tekent: Overstappen op energie
bronnen die niet opraken en die 
geen schade berokkenen aan het 
milieu. Oe WED is een vereniging 
van ruim 50 organisaties . 

OPLEIDING 
De WED heeft met behulp van een 
informatiemap een hoeveel heid 
• trainers • • ongeveer 600 mensen 
verspreid door het land, opge
l eid om voorlichting te kunnen 
gaan geven op energiegebied. Die 
training wil nog niet zeggen dat 
het direkt experts zijn, verre 
van dat. Maar wel hebben ze spe
lenderwijs de onderliggende fro
blematiek wat kunnen behande en. 
Dat ging in de vorm van rollen
spelen, informatie en excursies. 
Ti jdens die rollenspelen .ark je 
dat je een discussie vrij snel 
kunt vervalsen door oneigenlijke 
argumenten te gebruiken. 
De informatie van de WED is sa
mengesteld door het Centrum voor 
Energiebesparing (die zelf een 
scenario heeft gemaakt voor de 
BMD) en is zeer overzichtelijk 
naar onderwerpen gerangschikt. 
Heel handzaam is ook het krantje 
'Praten en Doen• dat met de ener
giekrant van de BMO is meegeko
men. Weinig getalletjes die in
middels achterhaald zijn, maar 
meer constateringen zoals 'kasto
maatje is gastomaatje'. Het kost 
nl. een halve kuub gas voor 1 to-

maat. En 'kernenergie en kernwa
pens vormen een si amese twee 1 i ng! 
Reagan , de president van de V.S. 
is weer begonnen om plutonium uit 
kerncentrales op te kopen voor de 
nieuwe kernwapens die hij wil 
stationeren. Dat zijn dingen die 
niet in scenario's zijn onder te 
brengen. 

EXCURSIES 
Excursies vormden wel het leukste 
deel van de opleiding . Zo zijn we 
op bezoek geweest bij de burge
meester van Gasselte. Daar is ge
probeerd het verbruik van energie 
naar beneden te brengen. Zo is er 
uitvoerig geTsoleerd, met behulp 
van spouwmuurvulling en dubbel 
glas en zijn e.v. -ketels zoveel 
mogelijk vervangen door hoog-ren
dements-ketels of is er een eco
nomiser bij geplaatst. De proble-
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dat het geen zin heeft om daar 
elk jaar op terug te komen). 
B. Bos heeft in het verleden te
gen mij beweerd dat hij bereid 
was als G.K.N.-commissaris het 
P.v.d.A.-standpunt te verdedi 
gen, nl. sl uiting van Dodewaard. 
In de praktijk blijkt hij als 
zovele P.v.d.A.-bestuurders: 
1 i nks praten en rechts doen. 
De moraal van het verhaal: Als 
we will en dat er iets gebeurt 
moeten we het zelf doen. Van 
de heren die regeren hebben we 
niets te verwachten. 

jack hoekse ma 

matiek daar was: hoe bereik je de 
bevolking, en bestaat er geen 
kans dat je, door dat je er zo 
vroeg bij was, geen verkeerde 
ontwikkeling bent gaan volgen 
(w.b. de spouwmuurisolatie) . 
In Deersum, het dorp dat van de 
wind zou gaan leven, stond juist 
het aanbod van elektriciteit cen
traal. De hoeveelheid stroom 
niet. Inmiddels is het plan van 
Deersum: 2 4 3 windmolens en een 
biogasinstallatie, op de lange 
l>aan geschoven. 
Biogasinstallaties konden we be
wonderen in Garmerwolde. Het be
hulp van biogas wordt daar de 
rioolwaterreinigingsinstallatie 
draaiende gehouden. N~ lang reke
nen kwamen we op 30 m aardgas 
equivalent per gebruiker. Op zich 
niet veel,zmaar als je per jaar 
maar 300 m verstookt is dat al 
weer 10% besparing als je het 
zelf zou hebben. 



In een Winschoter bejaardentehuis 
stonden 2 total energy modulen 
(totem). 
Deze installaties zetten aardgas 
om in elektriciteit waarbij de 
verbrandingswaarde weer benut 
wordt. Doordat de installatie een 
rendement heeft van bijna 95% 
daalde in het bejaardentehuis 
niet alleen de elektriciteitsre
kening, maar ook de gasrekening! 
Ook in Almelo bij de UCN zijn we 
geweest, maar daar wilden ze ons 
niet meer vertellen dan we al 
wisten. 

PRAKTIJK 
Een diploma kun je het niet noe
men. Het is meer een soort van 
getuigschrift dat je tijdens de 
opleiding aanwezig bent geweest. 

ROA 

Dan wordt er een beroep op je ge
daan. 
Een avond in Paterswalde over 
duurzame energie voor jongeren. 
Gelukkig is Johan er ook en die 
heeft een diaserie. Na een inlei
dend praatje. de diaserie en de 
gebruikelijke vragen zetten we 
het publiek aan het werk. Paters
walde wil los van het elektrici
teitsnet en het liefst ook van 
het gasnet. Hoe doe je dat ? 
Als we er niet een punt achter 
gezet hadden zaten we er nu nog. 
Zoveel mogelijkheden en enthousi
asme. 
Eén dag 2 lessen maatschappij
leer verzorgen voor de vijfde 
klas atheneum. Dat durf ik wel in 
m'n eentje aan. Het eerste uur 
veel verteld over de historische 
ontwikkeling van het energiever-

bruik en het tweede uur ging over 
het vragenformulier van de Stuur
groep BMD. Daar bleek dat je de 
kleine lettertjes heel goed moet 
lezen, want anders geef je per 
ongeluk de foute antwoorden. 
Want in plaats van dat ze je ge
woon vragen waar je voor of tegen 
bent doen ze moeilijk. Neem vraag 
3. 
1. Het energieverbruik moet niet 
worden beperkt 
2. Het energieverbruik moet min
der groeien 
3. Het energieverbruik moet sterk 
worden afgeremd 
Dat bij antwoord 3 (van het CE
scenario) meer werkgelegenheid 
hoort staat alleen in de kleine. 
lettertjes. 
Blij als een padvinder na zijn 
goede daad ging ik weer naar 
huis. 

lukas koops 
WIL ENERGIE-ARME N1EUWBOUW 

De Rolder Overleggroep Atoom
energie blijft op verschillende 
manieren de aandacht vragen voor 
de energieproblematiek. Was men 
enige tijd geleden nog bezig met 
de R.I.D.-boringen boven de 
zoutkoepel van Schoonloo en de 
bovengrondse opslagplannen van 
Minister Winsemius, nu heeft men 
een nota geschreven over energie
arme nieuwboaw in Rolde. In de 
nota "Anders bouwen in Rolde" 
die in december aan het gemeente
bestuur werd overhandigd wordt 
gesteld, dat de gemeente Rolde 
meer aandacht moet besteden aan 
het benutten van alternatieve 
energiebronnen en energiebe
sparing in nieuwbouwhuizen. 
Daarvoor is nodig dat de gemeente 
anders gaat bouwen. 
In de notitie gaat de ROA uit
gebreid in op de mogelijkheden, 
die er met name op het gebied 
van zonne-energie bestaan. en 
hoe de gemeente Rolde daarop 
in kan haken. 
De ROA ziet vooral in het bestem
mingsplan Dosterveld-Zuid goede 
mogelijkheden om een "kompleet 
nieuw wijkje" te bouwen, waarvan 
de huizen "op de zon" gericht 
worden en voorzien kunnen 
worden van zonne-collectoren 
ten behoeve van de warmwatervoor
ziening. 

De ROA heeft de notitie geschreven, 
omdat men bang is dat de gemeente 
het wat betreft alternatieve 
energîebronnen rustig aan gaat 
doen, nu het zwembad van zonne
collectoren is voorzien. "Ons 
vermoeden wordt bevestigd door 
het n.iet meer of gebrekkig 
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funktioneren van de gemeentelijke 
energiebesparingscommissie", zo 
sti!at in de notitie. Volgens de 
ROA wordt de voorlichtende taak 
van deze conmissie "schromelijk 
verwaarloosd" en heeft de cam
miss ie zi eh nauwe 1 i jks ,bezi ggehou
den met de praktische toepassings
mogelijkheden van bijv. zonne-
en windenergie. 

NOODZAAK 
De ROA stelt zich op het stand
punt dat energiebesparing juist 
daar moet worden aangepakt, waar 
de betrokkenheid van de bevolking 
het hoogst is en dat is bij de 
woningbouw. "Zwembadverwarming 
is mooi, maar pure luxe. Beper
king van het energieverbruik in 
woningen is bittere noodzaak", 
zo staat in de notitie. 
Naast het bouwen van een energie
vriendelijk wijkje in Dosterveld
zuid ziet de ROA graag dat de 
gemeente ook bij nieuwbouw en 
verbouw van openbare gebouwen 
in de toekomst zo veel mogelijk 
aandacht schenkt aan het gebruik 
van zon, wind en andere duur
zame energiebronnen. Ook de tra
ditionele woninisolatie moet 
volgens de ROA veel verder gaan 
dan nu. Daarvoor zou de gemeente
lijke bouwverordening aangepast 
moeten worden met hogere isola
tienormen. 
Volgens de ROA moet er heel ~at 
gebeuren om energievriendelijk 
te kunnen bouwen. Zo moet de 
gemeente al bij het ontwerpen 
van bestemmingsplannen rekening 
houden met zongericht bouwen, 
dus moeten stratenplan, bouwka
vels en rioleringen daaraan 

aangepast worden. Een belangrijke 
belemmering daarbij noemt de 
ROA het feit dat er al jaren 
van tevoren afspraken worden 
gemaakt over nieuwe bestemmings
plannen en de invulling daarvan. 
Daarvoor kan vaak niet meer 
voldoende veranderd worden om 
energiebesparingsideeän in te 
brengen. Oasterveld-Zuid is 
wat dat betreft een uitzondering. 

VOORBEELDEN 
Volgens de ROA zijn er praktijk
voorbeelden voor energie-arme 
bouw te over. Naast huizen met 
zoone-verwarming in Apeldoorn, 
Zoetermeer, Zundert, Leiden, 
Paterswoldé en Groningen noemt 
men een project van 16 energie
anae woningen in Annen. De overleg
groep wil met de notitie geen 
kritiek leveren op het gemeentelijk 
huisvestingsbeleid. Wel hoopt men 
dat de notitie ertoe bijdraag 
dat de gemeente durft te kiezen 
voor toepas.sing van alternatie-
ve energie. 
Meer informatie over de inhoud 
van de nota is te verkrijgen bij 
de kontaktpersoon van de ROA. 
Misschien dat dit ROA-initia
tief navolging kan krijgen bij 
andere energiegroepen. De inhoud 
is gemakkelijk aan te passen aan 
plaatselijke situaties in andere 
gemeenten en bovendien brengen 
dit soort activiteiten de 
energiegroepen op een positieve 
manier in het nieuws. En gezien 
de geringe hoeveelheid activitei
ten die op dit moment door de 
Atoom-Alarmgroepen ontplooid 
worden lijkt een positieve 
prikkel me zeker niet ongewenst. 



radioactieve koehandel 
JOS grootveld 

Op 25 juni is er in Alkmaar een demonstratie annex manifestatie tegen de 
opslag van kernafval bij Zijpe. De goedkeuring voor opslag van de gemeen
teraad werd verkregen door de gemeente te beloven dat de overlast van de 
in de buurt gelegen militaire oefenterreinen drastisch zou afnemen. Ook 
is de belofte gedaan het afval daar maximaal 10 jaar op te slaan, de we
tenschap zal tegen die tijd wel een definitieve oplossing voor dit pro
bleem bedacht hebben. De commissie Van Bueren, die de mogelijkheden voor 
opslag van radio-aktief afval moest onderzoeken, heeft de oplossing al 
bedacht. Zij vindt de zoutkoepels hier in het Noorden technisch het ge
schikst. Ondanks dat het onderstaande artikel verouderd is geeft het 
nog steeds een goed beeld van hoe de overheid met deze problematiek om 
pleegt te springen. 
Op 6 december maakte minister 
Winsemius van Volksgezondheid, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu
beheer bekend, dat de voorlopi
ge opslag van licht- en middel
radioaktief afval in een loods 
op het industrieterrein 'de 
Meerweiden' te Velsen zal 
plaatsvinden. 

Sinds de eerste bekendmaking. op 
6 december is er een levendige 
discussie ontstaan, die in feite 
verschillende aspecten van de 
op.slagproblematiek naar voren 
bracht. Enkele voorbeelden zijn: 
1. Wat is de aard en de stra

lingssterkte van het afval. 

2. Pleegde de overheid een 
'overval' met deze aanwijzing. 

3. Hoeveel opslagkapaciteit is 
er bij de in werking zijnde 
kerncentrales Dodewaard en 
Borssele. 

Ofschoon er de afgelopen maandec 
al veel gesproken en geschreven 
is over dit onderwerp, wil ik 
proberen om een aantal zaken nog 
eens op een rij te zetten. 
Het afval is afkomstig van kern
centrales, ziekenhuizen, labora
toria e.d •• Er zijn twee manieren 
ren om het afval te bekijken. In 
de eerste plaats het volume en 
ten tweede de hoeveelheid stra-
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ling, die er van af komt. 
Nu is steeds geprobeerd om biJ 
de argumenten voor de opslag in 
Velsen het volume een belangrij
ke rol te laten spelen. Dat is 
niet zo vreemd, wanneer we zien, 
dat de hoge stralingswaarde een 
klein gedeelte van het totale 
volume uitmaakt. 
Men hoopte op die manier de in
druk te bewerkstelligen, dat het 
om relatief ongevaarlijk afval 
gaat. Er zou dan geen enkel ge
vaar voor de volksgezondheid be
staan. De stralingswaarde zou na 
10 jaar minimaal zijn en het zou 
daarna als 'huisvuil' verwerkt 
kunnen worden. 
Na de al jaren durende discussie 
tussen voor- en tegenstanders 
van de atoomlobby lijkt deze 
uitleg wel erg goedkoop. Men 
gaat er daarbij ook van uit, dat 
afval wat bijvoorbeeld binnen de 
gezondheidszorg ontstaat, onmo
gelijk is te voorkomen: het is 
immers ten behoeve van ons wel
zijn. Helaas is het nog zo, dat 
bij een aantal behandel- en on
derzoeksmethoden het gebruik van 
radioaktieve stoffen onvermijde
lijk is. 
Zolang daar nog geen vervanging 
van mogelijk is, moeten we ac
cepteren, dat daarbij ook af va 1 
ontstaat. Nu blijkt echter, dat 
bij de hoeveelheden aangeboden 
afval veel artikelen zitten, 
die niet of nauwelijks besmet 
waren, voor ze, zeg maar. in de 
radioaktieve vuilniszak beland
den. 
Meer zorgvuldigheid zou een verklei
ning van het volume teweegbrengen. 
Bedenk daarnaast, dat de mogelijk
heden om het afval via mechanische 
weg te verkleinen nog niet ten vol
le worden benut. Tevens wordt er 
nog gezocht om het gebruik van de 
radio-aktieve stoffen te beperken. 
Zo is een grote firma bezig met 
het ontwikkelen van apparatuur, 
waardoor het zogenaamde röntgen
onderzoek gedeeltelijk vervangen 
kan worden door gebruik te maken 
van geluidssignalen, welke ver
taald op een beeldscherm net zul-
ke duidelijke afbeeldin.gen van ons 
lichaam geven zonder gevolgen 
door straling en dus ook geen 
radioaktief afval. 
Het andere deel van het op te 
slaan radioaktieve afval is 
afkomstig van kerncentrales, het 
zogenaamde laag en middel radio-



aktief afval. was er bij het af
val, dat niet uit kerncentrales 
afkomstig is, sprake van een ge
zamelijke aktiviteit van 150 cu
rie, bij het afval van kerncen
trales blijkt het te gaan om een 
hoeveelheid van ongeveer 1700 
curie. 
Uit deze twee getallen blijkt, 
dat er sprake is van twee_heel 
verschillende soorten rad1oak
tief afval. Het lijkt dan ook 
niet de beste oplossing om alles 
maar op êén berg te gooien. 
Hierdoor wordt na~elijk het vo
lume zo zeer vergroot, dat de 
opslag ervan extra problemen op
roept. 

overval 
De boodschap van 6 december 1982 
leek terdege goed voorbereid. 
Nadat het protest tegen de 
voortdurende dumpingen in zee 
langzamerhand steeds grotere 
vormen had aangenomen, was de 
overheid na overleg met het par
lement tot het besluit gekomen, 
dat indien enigszins mogelijk een 
tijdelijke opslagplaats op land 
moet worden verwezenlijkt. Dit 
alles in afwachting van een de
finitieve opslagoplossing. 
De overheid heeft met verschil
lende bestuursorganen in het 
land overleg gepleegd of er er
gens een mogelijkheid tot opslag 
te vinden was. Eén van deze ge
sprekken had plaats tu~se~ d~ 
Kommissaris van de Kon1ng1n 1n 
Noord-Holland en de burgemeester 
van Velsen. Het ministerie kon
kludeerde uit dit gesprek, dat 
Velsen zich niet afwijzend zou 
opstellen, mits aan een aantal 
voorwaarden betreffende de vei
ligheid zou worden voldaan. 
Deze voorwaarden waren onder an
dere in een nota (Ged.3-ll-82) 
opgesomd, die gemaakt was door 
de -inmiddels ex-staatssecreta
ris van Milieuhygiëne Lambers
Hacquebard. 
Voortvarend als het huidige ka
Binet is, had het allang een 
meerkleurige, zeer summiere fol
der laten vervaardigen, die in 
de gemeente Velsen huis aan huis 
werd verspreid, De bedoeling 
hiervan was informatie te ver
strekken over hetgeen m.b.t. de 
opslag stond te gebeuren. Anders 
gezegd om ongerustheid onder de 
bevolking te voorkomen. 
Dat dit ijdele hoop was. bleek 
wel uit de storm van verontwaar
diging, die na de bekendmaking 
ontstond. Niet alleen de bevol
king, maar ook plaatselijke en 
provinciale bestuurders, wezen 
de aanwijzing van de hand. Zelfs 
het parlement vond deze manier 
van handelen wat al te voortva
rend. En de minister werd te 
verstaan gegeven, dat hij verder 
diende te zoeken naar mogelijke 
opslagcapaciteit, 
Eén van de door de minister ge-

8 

bruikte argumenten was de be
perkte tijdsduur die hij nog had 
om te voorkomen, dat alsnog tot 
dumping in zee diende te worden 
overgegaan. Als een land name
lijk besluit om in zee te dumpen 
dient hiervoor een vergunning te 
worden aangevraagd. Deze vergun
ning moet uiterlijk 6 maanden 
voor het ti.jdstip van dumping 
worden aangevraagd bij het 
atoomagentschap van de OESO in 
Parijs. . . 
Inmiddels is de vergunn1ng 1n
derdaad aangevraagd, maar vol
gens de minister alleen als 
'uitwijkoptie', indien op-
slag op land tot de onmogelijk
heden behoort. 
Ofschoon opslag in Velsen lang
zamerhand steeds minder voor de 
hand lijkt te liggen, is er een 
aanvraag voor vergunning inge
diend door de COVRA B, V. ( Cen
trale Organisatie voor Radio 
Aktief Afval). Met deze vergun
ning wil de Covra to~stemmin~ 
krijgen voor het opr1chten, 1n 
werking brengen en houden van 
een inrichting, waarin afval
stoffen, die splijtstoffen, ert
sen, dan wel radioaktieve stof
fen bevatten, worden opgeslagen. 
Bezwaarschriften kunnen tot 2 
maart 1983 worden ingediend. Dit 
zal vast en zeker gebeuren. Ge
volg hiervan is dat de afgifte 
van de vergunning nog lange tijd 
op zich kan laten wachten! .ge
zien de vele beroepsmogel1Jkhe
den in ons land. 
Na de afwijzing van Velsen zijn 
er nog enkele andere gemeenten 
benaderd, o.a. Enkhuizen, Bemmel, 
.Zijpe en Den Helder. Tot nu toe 
hebben de betreffende gemeente
raden de voorstellen verworpen. 
Zoals het er nu naar uitziet. 
zal waarschijnlijk geen enkele 
gemeente de opslag op. haar grond
gebied willen hebben, althans 
niet op de manier, zoals het nu 
wordt voorgesteld. 

scheiding 
Zoals al eerder vermeld, is het af
val te onderscheiden in twee groe
pen, namelijk: kerncentraleafval en 
het overige afval. Er zijn inmid
dels vele stemmen opgegaan om het 
afval zoveel als mogelijk op te 
slaan op de plaats waar het ont
staat. 
Wat het afval van kerncentrales be
treft, zou dit dan bij de centra
les dienen te gebeuren. Moeilij
ker wordt het om het afval van zie
kenhuizen e.d. bij de producen-
ten te laten. Vaak zijn zieken
huizen en laboratoria g~legen in 
dichtbevolkte gebieden. Daar het 
naar verhouding om afval gaat 
met een laag stralingsrisico en 
een geringe hoeveelheid zouden 
er dan op vele plaatsen opslag
mogelijkheden moeten worden ge
realiseerd, waarbij de kosten 
de baten ver zullen overschrij-

den. 
Dit afval is namelijk afkomstig 
van ongeveer 170 instellingen. 
Voor dit afval moet dus een an
dere oplossing gevonden worden. 
Van verschillende kanten is 
voorgesteld om dit afval te ver
zamelen en op te slaan in Petten 
op het terrein van het ECN (het
zelfde terrein waar ook nu al 
het afval wordt verzameld alvo
rens dumpklaar te worden ge
maakt). 
Zoals echter steeds gebeurt bij 
voorstellen, betreffende de ver
werkingen van afval, zijn ook 
hier de meningsverschillen niet 
van de lucht. Toch lijkt het er
op dat opslag in Petten tot de 
mogelijkheden behoort. Ook hier 
zal aan een aantal voorwaarden 
moeten worden voldaan. Zoals het 
er nu naar uitziet, lijkt het 
echter wel mogelijk om de opslag 
voor twee jaar in Petten te 
concentreren, 
Hiermee wordt in ieder geval be
reikt, dat er meer tijdsruimte 
fs om naar een definitieve keuze 
van opslagmoglijkheid te kijken 
en zal een eventuele dumping dit 
jaar niet nodig zijn. 
Dat ook de producenten van het af
val nadenken over de problematiek 
blijkt uit het feit, dat zowel een 
woordvoerder van het Academisch 
Medisch Centrum in Amsterdam als 
een woordvoerder van de Vrije Uni
versiteit in Amsterdam menen, dat 
het afval daar minstens enige 
maanden langer kan worden bewaard 
in eigen opslagplaatsen. Iemand 
van het ITAL, waar het radioaktie
va afval van landbouwinstituten in 
Wageningen wordt verzameld, is van 
mening, dat het afval daar min
stens zes maanden langer kan blij
ven, 
Bij de kerncentrales van Borssele 
en Dodewaard is reeds een bestaan
de opslagcapaciteit of er wordt 
nog gewerkt aan uitbreiding daar
van, Hoe lang beide centrales nog 
in werking zijn is nog een vraag
teken, Maar van Dodewaard kan in 
ieder geval met zekerheid gezegd 
worden, dat die centrale zijn 
langste tijd heeft gehad. 
Als deze centrale dicht gaat ont
staat daar in ieder geval een 
soort atoomruine, die ons nog ja
ren zal herinneren aan de kern
energieexperimenten. De herin· 
nering is zo pijnlijk, dat geen 
mens deze ruïne zal kunnen betre
den, zonder speciale voorzorgs
maatregelen. 
Als wij de verantwoordelijkheid 
voor het experimenteren dragen, 
is er, lijkt mij, niets op tegen 
dat we de nadrukkelijke aanwe
zigheid van het afval onder ogen 
zien. En dan liever op een kon
troleerbare wijze (bovengronds 
dus), dan dat het op de zeebodem 
belandt, waar vandaan. het na 
langere of kortere tijd toch 
weer in ons leefmilieu zal te
rechtkomen. 



kerncentrales & woningbouw 
johan koops 

IEMAND OP 20 km GELD VOOR 0,014 MENS 

Wat is de relatie tussen een 
kerncentrale en woningbouw, of 
wanneer is het verantwoord om 
een kerncentrale te bouwen. Ve
len zeggen nooit, anderen hebben 
normen opgesteld. Het ministerie 
van Volkshuisvesting is daar één 
van. 

inleiding 
Vorig jaar is een rapport ver
schenen, die op een rijtje moest 
zetten, aan welke normen een 
nieuw te bouwen kerncentrale 
moest voldoen. De opdracht om 
dit rapport te schrijven ademt 
het optimistische idee, dat in 
Nederland nog drie kerncentrales 
gebouwd kunnen worden. Deze drie 
kerncentrales, met een vermogen 
van 1000 MW el~. zouden ge
plaatst moeten worden in Borsse
le (1) en in de N.O.P. (2). 
Enigszins spijtig merkt het rap
port op, dat de huidige regering 
een minder positieve houding 
aanneemt t.o.v. kernenergie. Dit 
is te danken geweest aan verzet. 
Verzet van de bevolking, en ver
zet van lagere overheden. De ge
meenteraad van Borssele heeft 
een dergelijk bestemmingsplan 
aangenomen, dat daardoor een 
tweede kerncentrale wordt ver
hinderd. De tweede kan er wel 
komen, maar dan moet de regering 
de gemeente wel dwingen. In de 
N.O.P. verzetten veel boeren 
zich. 
Terug naar het rapport. Stel, er 
moet een kerncentrale gebouwd 
worden. Aan welke voorwaarden 
moet een plaats voldoen, wil de
ze in aanmerking komen voor de 
bouw? Het rapport somt een aan
tal voorwaarden op: --er moet 
genoeg koelwater zijn, en --er 
moet een gering aantal mensen 
wonen, in de buurt. 
Verdere eisen zijn metereologi
sche omstandigheden, landschaps• 
aspecten, natuur en milieu, re
creatie, aansluiting op het kop
pelnet en de mogelijkheden tot 
evacuatie. 
In dit verhaal zullen een aantal 
worden bekeken. 

koelwater 
Een kerncentrale heeft net als al
le andere elektriciteitscentrales 
koeling nodig. Je kunt er dan als 
bouwer van de centrale voor kiezen 

om voor deze koeling rivierwater 
te gebruiken. Bij kerncentrales 
heb je dan wel als nadeel, ~at er 
radio-aktiviteit geloosd wordt. 
Maar dat is natuurlijk niet zo 
erg, want de hoeveelheid, die dan 
geloosd wordt is onschadelijk. 
Toch beginnen een aantal groepen 
zich zorgen te maken. Dat zijn 
geen aktiegroepen, maar zeer se
rieuze klubs, zoals de waterlei
dingbedrijven van Rotterdam, Den 
Haag, Dordrecht, Brussel en Ant
werpen. Zij vrezen ( en met name 
geldt dit voor de Maas ) dat het 
rivierwater te vervuild zal ra
ken, om nog als basis te dienen 
voor drinkwater.Gegeven de fran
se plannen voor Chooz (4 nieuwe 
kerncentrales van 1300MWe elk), 
en de belgische plannen voor Ti
hange ( 1 bestaande kerncentrale 
van 900 MWe, en twee nieuwe van 
900 resp. 1000 MWe), is deze 
vrees gerechtvaardigd. Maar alles 
kan acceptabel gemaakt worden. 

bevolking 
Een voorwaarde is, dat er niet 
te veel mensen in de buurt van 
een kerncentrale mogen wonen. Be
keken in het licht van de uit
spraak, dat kerncentrales ontzet
tend veilig zijn, is dit toch 
een zeer merkwaardige eis. Maar 
goed, de eis is: niet ~e veel. 
Maar wat is nu precies niet te 
veel? In het rapport worden richt
lijnen aangegeven, waar een ves
tigingsplaats aan moet voldoen. 
Allereerst wordt opgemerkt, dat 
een kerncentrale in normaal be
drijf geen gevaar is voor de be
volking. De normen zijn bedoeld 
voor het geval er iets mis gaat, 
waarbij er dan radio-aktiviteit 
geloosd wordt. Deze normen zijn 
echter min of meer arbitrair 
vastgesteld (citaat rapport). 

TABEL 

Het is een praktische uitwerking 
van het bekende ALARA-principe 
(ALARA = as low as reasonabily 
acceptab 1 e). 
Als uitgangspunt wordt aangeno
men, dat bij een ernstig ongeluk 
10.000 direkte slachtoffers kun
nen vallen. Over slachtoffers op 
langere termijn valt niets te 
zeggen ( vo 1 gens het rapport) • 
Dit moet je dan ook maar accep
teren. 
Terug naar de bevolkingsdicht
heid. Er is een model-gebied ge
definieerd, met aange~omen hoe
veelheden mensen. In een straal 
van 1,5 km. rond een kerncentra
le mogen maximaal 1000 mensen 
wonen. In een straal van 5 of 20 
km. zijn deze hoeveelheden 
15.000 resp. 480.000. 
Nu kan een inwoner op 20 km. af
stand minder gevaar lopen, dan 
iemand op 2 km. van de kerncen
trale. Dus heeft men een systeem 
bedacht, dat hierin voorziet. Er 
is een weegfaktor ingevoerd, als 
funktie van de afstand tot de 
kerncentrale. Voor de liefheb-
bers: 1 5 weegfaktor g=r· • (met r in km,) 
Voorbeeld: iemand op 1 km. geldt 
voor 1 mens, iemand op 20 km. 
geldt voor 0,014 mens. 
Op deze basis zijn ook maximum 
aantallen aangegeven. Het leuke 
van dit rapport is, dat het de 
bestaande kerncentrales toetst 
aan de normen, en de normen ver
gelijkt met relevante normen in 
het buitenland. In de tabel 
staan de verschillende gegevens 
verzameld. 
Wat valt er uit de tabel te le
zen? Allereerst valt op, dat de 
nederlandse normen in dit rijtje 
het soepelste zijn. Er waren wel 
wat strengere normen, maar die 
zijn verlicht op aandrang van de 
gemeentes. Dezen wilden plannen 

afstand tot aanta 1 inwoners oer km~ (absoluut) 
de kerncen• normen in normen in normen in normen in Bors- Dode-trale in km Denemarken de USA W.-Duitsl. Nederland sele waard 

0-5 25 26 91 195 56 202 
0-20 56 88 159 387 175 585 

9 



uitvoeren, die met strenge nor
men verboden zouden zijn. Belan
gen gaan dus voor gezondheid. 
De aktuele situaties rond de kern
centrales van Borssele en Doode
waard staan ook in de tabel aan• 
gegeven. Het blijkt, dat beide 
kerncentrales in DeneMarken en 
de V.S . v~rboden zouden zijn. 
Doodewaard overschrijdt zelfs 
de soepele nederlandse eis, 
maar draait toch door. 
Het verweer is, dat de kerncen
trale Doodewaard maar een be
scbeiden vennogen heeft. Maar 
als uitgangspunt van de regering 
wordt gesteld, dat de nonnen on
afhankelijk zijn van het ver
mogen van de kerncentrale . In 
Duitsland is dit niet zo, en 
heeft men een schaal ontwikkeld. 
Welke konklusies moeten nu uit 
de tabe 1 getrokken worden? 
De konklusies die getrokken zijn, 
betreffen de nieuwbouw in de 
gemeentes Borssele en Doodewaard. 
De nieuwbouwplannen mogen niet 
doorgaan is het idee. Hier is 
veel bezwaar tegengekomen van 
deze gemeentes. Veilighe1d is 
leuk, maar je kunt het ook te 
gek maken. 

buitenland 
De nederlandse normen zijn ook 
toegepast op de kerncentrales van 
Doel in België en Kalkar in West
Duitsland. Volgens de normen le
veren deze geen gevaar op voor 
Nederland. 
Wel wordt opgemerkt, dat de plan
nen om in Doe 1 een enorm kerncen
tralepark te vestigen in Nederland 
nooit gerealiseerd zouden worden. 
Antwerpen ligt bijna helemaal in 
een straal van 20 km. rond deze 
kerncentrales. Het kan blijkbaar 

wel volgens de belgische normen . 
Elders in de wereld wordt het an
ders aangepakt: daar zoekt men in 
een streek de plaats met de minste 
mensen . Mochten er relatief toch 
veel mensen wonen, dan worden de 
veiligheidseisen wat verscherpt, 
en dan zwijgen de tegenstanders 
wel weer. Een logische gedachten
gang. 

evacuatie 
Mocht er wat gebeuren, dan moet 
de omgeving geëvacueerd worden. 
Dit moet ordentelijk en goed 
georganiseerd verlopen. Voor 
Borssele kan ik het volgende 
vertellen. Er loopt êên grote 
snelweg, en wel van Middelburg 
naar Goe.s. Hier aan is nog wat 
toe te voegen. 
Stel een mooie, warme dag met 
veel rekreatie op Walcheren. Er 
gebeurt een ernstig ongeluk in 
de kerncentrale van Borssele. 
Evacuatie wordt noodzakelijk 
geacht. rk zie het nog niet ge
beuren, dat al die mensen (in
woners en recreanten} zich ge
dragen volgens de verzonnen 
richtlijnen. Deze richtlijnen 
zijn: 'Men gebruike 3 van de 4 
rijstroken van eerder genoemde 
weg, en late 1 open. Rij rus
tig, zodat er een frequentie 
wordt bereikt van 2000 voertui
gen per uur, per rijstrook. 
Verander niet van rijstrook. 
Neem gemiddeld 3i persoon in 
een voertuig. Vooral geen pa
niek. Als deze regels worden 
opgevolgd, kan Walcheren in mi
nimaal 5 uur geëvacueerd zijn. 
Gebeurt dit niet, dan valt al
les in het honderd. 
In de v.s. is op Long Island 
een kerncentrale gebouwd. Deze 
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is nog niet in gebruik genomen, 
daar de autoriteiten nog niet 
tevreden waren over een evacua
tieplan. De evacuatie van de 
mensen moet via de stad New 
Vork geschieden. 
Wat betreft Dodewaard is er nog 
niets geregeld. De burgemeester 
zei, dat het nuttig is een ram
penplan op te stellen, i .v.m. 
de kerncentrale (die al sinds 
1969 draait). 

besluit 
Het rapport behandelt de bevolkings
omvang in de buurt van een kerncen
trale.Er zijn een aantal normen, 
die min of meer a.rbitrair zijn vast
gesteld. Deze kunnen wel verscherpt 
worden, onder invloed van de B.M.D. 
(citaat rapport) . 
Wat heb je nu aan zo'n rapport? 
Allereerst slaan de normen op nieuw
bouw in de buurt van bestaande 
kerncentrales. De al bestaande 
bouw blijft onaangetast,ook al zijn 
ze strijdig met de normen. De heer 
Geertsema ( konmissaris der k.onin
gin in Gelderland) noemde het rap
port het produkt van een paar amb
tenaartjes, of om deze woorden 
vrij te interpreteren: van weinig 
relevantie. Het kan een rol spelen 
in een besluitvorming: een kern
centrale in de N.O.P. valt binnen 
de normen. 
Wat zijn de grondslagen van het 
rapport? Ten eerste, dat bij de 
bouw van een eventuele nieuwe 
kerncentrale de berekende ge
volgen van een hypothetisch on
geval zijn afgewogen tegen de 
emotionele afkeer van kernener
gie. Verder is kernenergie wel 
acceptabe 1 • 
Dit zorgt er voor dat dit rap
port op z'n minst discutabel is. 

[ kaarten 
Hiernaast ziet u een foto van een 
rustiek dorpje in Midden-Frank
rijk, waar het mooie landschap en 
uitzicht verpest worden door de 
aanwezigheid van een kerncentra
le. 
Deze foto is er êên uit de serie 
van vier prentbriefkaarten van 
de 'lelijkste kerncentrales in de 
mooiste landschappen' van de Gro
ninger fotograaf Ton Broekhui~. 
Oe Vereninging Milieudefensie 
heeft deze onder de titel 'land
schap met Kerncentrale' uitge
bracht en het mapje kaarten is te 
bestellen door overmaking van 
15,00 op postgiro 1995200 van de 
Stichting Milieuwinkel te Amster
dam (onder vermelding van Anti
Kernenergie-kaarten). 
Op pagina 3 van dit nummer ziet u 
nog een kaart uit deze serie maar 
dah van de kerncentrale in Dode
waard. 

l 



Duitsland 
jan brinks 

OVER OPSLAG, INSPRAAK EN OMHAKKEN 

Voor het opslaan van kernsplijtingsafval in Ahaus fs 
vergunning aangevraagd. In Lingen wordt aan de ketn
trale gebouwd en even daarvandaan worden fanatiek bomen 
gekapt. Ondertussen kent het Nederlandse proces in 
Duitsland nog totaal geen voortgang. 
Een overzicht van de laatste ontwikkelingen in het 
Duitse grensgebied. 

Ahaus 
In het Westduitse Ahaus moet een 
opslagplaats voor gebruikte 
splijtstofstaven uit kerncentra
les verrijzen. In de 'tussenop
slagplaats' (Zwischenlager) moet 
1500 ton kernsplijtingsafval in 
hallen opgeslagen worden totdat 
een opwerkingsfabriek of zout
mijn voor eindopslag gereed is. 
Een eerder plan om het afval in 
een waterbassin op te slaan is 
ingetrokken •. De gevaren van zo'n 
opslagplaats zullen zich zeker 
niet tot Duitsland beperken. 
Ahaus (in Noordrijland-Westfa
len) ligt nog geen 20 km. ten 
zuidoosten van Enschede. 
Zeer kort geleden is de in
spraakprocedure voor de opslag
plaats gestart met het ter inza
ge leggen van de vergunningaan
vraag. 
Ter inzage alleen nog in Duits
land, maar wanneer de ambtenarij 
een beetje doorwerkt binnenkort 
ook in Nederland. Via het Komi
tee 'Burgeri nspraak over de 
grens' liggen in Enschede de 
~ukken wel al in te zien. De 
inzagetermijn is tot 15 april en 
waarschijnlijk is dat ook de 
sluitingsdatum voor de bezwaar
schriftenindiening. 
Nieuwsgierig moet uitgekeken 
worden of hier (heel miss.chien) 
Nederlanders wêl inspraak-moge
lijkheden krijgen. De vergun
ning-verlenende instantie is 
echter niet zoals bij de kern
centrale teLingen de deelstaat
regering. maar een instantie die 
onder direkte verantwoordelijk
heid valt van de Bondsregering. 

Exxon nucleair 
Zo werd in Lingen op 18 januari 
door het ministerie van Sociale 
Zaken van. Nedersaksen een hoor
zitting gehouden over de op sta-

pel staande uitbreiding van de 
kern-brandstofstavenfabriek 
Exxon-Nuclear. aldaar. In de 
hoorzittingszaal waren uit voor
zorg alle asbakken verwijderd, 
uit angst dat er mee gegooid zou 
kunnen worden. De belangstelling 
(voor hoorzitting èn asbakken) 
was echter miniem. 
Van de kant van de Duitse Bür
geri nitiatieven was ni·emand aan
wezig. Dit omdat zij de inspraak 
als schijn-inspraak beschouwen. 
Voor de Nederlanders is de in
spraak zelfs nog minder dan 
schijn, zij bestaat Sill!pelweg 
niet. Met moeite kon Jan Hols
heimer van. het Twentse komitee 
'Burgerins.praak over de grens' 
een protestverklaring voorlezen. 
Inhoudelijk op de vergunning
aanvraag ingaan wilde hij niet, 
aangezien dit voor Nederlanders 
geen enkele zin heeft. 

proces 
Het Europese Parlement s.telde in 
februari 1982 een richtlijn vast 
over milieu-effekten van projek
ten in grensstrekén: "Indien het 
projekt gevolgen heeft voor een 
andere lidstaat. heeft de bevol
king van die lidstaat ook de mo
gelijkheid deel te nemen aan de 
procedures van inspraak en be
zwaar in de lidstaat waar het 
projekt plaatsvindt". 
Deze en andere internationale 
richtlijnen worden door de 
Bondsrepubliek tot nu toe niet 
nageleefd. 
Een inwoner van Denekamp. 1 id 
van het komitee 'Burgerinspraak 
over de grens' is in september 
vorig jaar begonnen met een pro
ces in Duitsland om inspraak
rechten 1 over de grens' te ver
krijgen. De vordering van dit 
proces is nog nihil. Voor de 
dekking van de mogelijke onkos~ 
ten van het proces (110.000) is 
tevergeefs een beroep gedaan op 
de provincies Drenthe. Overijs-
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sel, Gelderland, gewest Twente 
en de Nederlandse regering. Mi
nister Winsemius houdt zelfs 
kletspraatjes en zwamnotities 
naar de Kamer toe over de goede 
inspraakmogelijkheden van Neder
landers in Duitsland ! 
Wel heeft het komitee enkele 
duizenden guldéns garantiegeld 
gekregen van individuele Sta
tenleden, Euro-parlementari~rs 
en anderen. 
Een zeer feitelijk, vijf pagi
na's tellend stencilwerkje is 
door het komitee opgesteld, met 
als titel: 'Kernenergetische 
Ontwikkelingen in het Duits-Ne
derlandse grensgebied en de pro• 
blemen omtrent inspraak en be
roep voor Nederlandse ingeze
tenen'. 
Kopiän zijn te verkrijgen bij 
het komitee. p.a. J. Holshetmer, 
Sparstraat 43, 7572 TN Olden
zaal. 

Lingen 
Ondertussen zet, naast Ahaus en 
Exxon Nuclear, de kernenergeti
sche ontwikkeling zich voort in 
het nabije' Duitsland. 
In het zo fraaie HUmmling-gebied 
houdt de geruchtenstroom aan o
ver de mogelijke komst van een 
opwerkingsfabriek. 
Geen geruchten maar harde reali
teit is aanwezig in Lingen. 
Rond de in aanbouw zijnde kern
centrale is een betonnen muur 
en een water-afsperring gebouwd. 
Even ·effektief als de verdedi
ging van oude kastelen. echter 
minder attraktief voor het oog. 
Bij de demonstratie in Lingen 
o.p 12 maart kon de vesting be
wonderd worden. 
Tenslotte is eind vorig jaar de 
vergunning verleend. voor het om
kappen van bomen. om daarna het 
koelwatermeer bij Geeste aan te 
kunnen leggen. Deze vergunning 
werd verleend zonder dat er al 
een vergunning is voor het 
koelwatermeer zelf. 150 Hectares 
bos zullen worden weggehakt. 



LilGEN 
12 MAART 

Niet alleen de betonnen muur en 
de waterafsperring, maar ook de 
hoeveelheid politie en E.H.B.O., 
de helikopter en het vliegtuig 
waren zeer indrukwekkend. De de
monstratie tegen Baulinie '80, 
een nieuwe generatie kerncentra
les waarvan de ontwerpen zijn 
gestandariseerd, werd in Lingen 
door een kleine duizend mensen 
bezocht. 
Tijdens het spelen van een band
je werd de terreinafzetting 
(hekwerk met prikkeldraad) ver
wijderd, zodat we een beter uit
zicht hadden op de 7 miljoen DM 
kostende muur. 
Daarachter waakhondjes en nog 
veel meer politie, maar nog geen 
kerncentrale want die moet nog 
gebouwd worden . 
De organisatie l iep dit keer al 
een stuk beter als de 'blokkade' 
van 11 september '82, toen we 
met ongeveer 150 mensen enkele 
vrachtauto's eventjes tegenhiel
den. 
Als straks het prikkeldraad (na
to-kwaliteit) op de muur ligt, 
gaan ze beginnen met de 1300 MW 
centrale, net tussen de Exxon 
Nuclear, een brandstofstaven
fabriek, en de stilligende kern
centrale Lingen I in . 

ALMELO 

DRAGAHN 
De opwerkingsfa&riek met een ca
paciteit van minstens 350 ton die 
in Gorleben zou komen, is nu ge
pland voor Dragahn. Dragahn ligt 

EERSTE PAASDAG 
GEEN VREDE MET KERNENERGIE. Dat 
was de centrale leus van de tra
~i\ione'e ~TS'te l)U'S~1ll} h-..·u~\
optocht in Almelo. Daar verrijkt 
Urenco uranium voor kerncentra
les. Kerncentrales produceren ra
dio-aktief afval waarvoor nog 
geen oplossing is en veilig zijn 
ze ook al niet . 
Dat besef dringt nu ook door in 
Australil!, waar ook een Urenco
filiaal zou komen te staan. Dat 
gaat daar dus niet meer door. Van 
Van Agt is bekend dat volgens hem 
Urenco zonder uitbreiding (verko
pen van know-how) failliet zal 
gaan. Ook een eventuele levering 
naar Taiwan zit er voorlopig 
niet in. 
In Pakistan is men bezig met de 
fn Almelo opgedane kennis een 
'islamitische bom' te maken, ter
wijl via filiaal Engeland uranium 
naar Brazilil! g~xporteerd wordt. 
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Brazilil! heeft openlijk verklaard 
ook zo'n atoombom te willen heb
bel\. 
Kernenergie en kernwapens hebben 
alles met elkaar te maken . 

's MIDDAGS 
's Middags vond de manifestatie 
plaats i n een grote tent, want er 
was rekening met regen gehouden. 
Vele muzikanten traden op, en ook 
waren er standjes van diverse 
groepen. 
Jan van der Staal sprak over de 
verslechterde situatie in de 
grensstreek (kerncentrales Lin
gen, opslag Ahaus, de brandstof
stavenfabriek in Lingen en niet 
te vergeten Almelo en Gronau) en 
over het feit dat je als Neder
lander geen inspraak hebt in 
Duitsland. 
Thijs de la Court, een van de 
schrijvers van 'The Nuclear Fix' 

op 26 kilometer afstand van Gor
Jeben en vlak bij de grens ~t de 
DDR. N.et als in Gorleben destijds 
is ook hier veel verzet. 
De kans op een plaatsing aan de 
Nederlandse grens is dus nog 
steeds mogelijk 

vertelde over de samenhang tussen 
kernenergie hier en uranillllllfjn
bouw in de derde wereld . 
'Dav\d de ~eer s~n'r. o-t~'t \Va\~\~ 
dat, zolang daar nog uranium ge
wonnen wordt, elke hoop op zelf
standigheid w.b.t. de westerse 
we re 1 d we 1 kan vergeten. 

'sAVONDS 
Om half negen vertrok de fakkel
optocht via de binnenstad van Al
melo naar het UCN-co.plex. 
Nadat de bussen vertrokken waren 
bleven er nog zo'n 60 mensen de 
nachtwake bijwonen. De nachtelij
ke kou werd verdreven ~~et grote 
houtvuren. 
In prettig samenzang en gejoel 
naar tê dicht bij ka~ende politie 
werd de tijd volgemaakt. 
Om 8 uur 's morgens zat het er 
weer op . 



commissie Beek 
hermandamveld 

FEITEN OVER DE SLUITINGSKOSTEN 

Op 13 januari j.l. is het rapport verschenen van de kommis
sie Beek, met als belangrijkste konklusie dat het sluiten 
van de kerncentrales Dodewaard en Borssele 5 miljard zou 
kosten. Oe kommissie Beek had tot taak een rapport op te 
stellen over de feitelijke gevolgen van openhouden of slui
ten van de kerncentrales. De feiten waar de kommissie Beek 
zich op baseert blijken betwijfelbaar te zijn. Oe sluitings
kasten worden daardoor veel te hoog. 

overcapaciteit 
De regering heeft de kommissie 
Beek opgedragen er vanuit te gaan 
dat de stroomlevering bij slui
ting van de kerncentrales overge
nomen zou worden door een kolen
centrale. De kommissie is met de
ze taakopdracht akkoord gegaan, 
onder andere omdat er bij slui
ting van de kerncentrales in '88/ 
'89 een tekort aan opgesteld e
lektries vermogen zou ontstaan. 
Het is echter een feit dat in 

het Elektricîteitsplan van de 
SEP dat onlangs is vastgesteld, 
staat dat vanwege de overkapa
citeit de bouw van twee kolencen
trales niet door gaat en boven
dien 1100 MW aan centrales (dit 
is ruim twee keer het vermogen 
van Dodewaard en Borssele samen) 
vervroegd buiten bedrijf worden 
genomen. Indien men dit plan van 
de SEP volgt en bovendien de kern
centrales slu;t, is er toch nog 
een overkapaciteit tot aan het 
midden van de jaren negentig. 
In dit licht bezien is het merk
~aardig dat de kommissie Beek 
voorstelt om een kolencentrale 
te bouwen. Dit is niet nodig 
en we sparen een miljard uit. 

levensduur 
De rekensom die de kommissie 
Beek heeft gemaakt komt er in 
het kort op neer dat gekeken 
wordt hoeveel de stroom uit de 
kerncentrales kost in vergelij
king met de stroom uit andere 
bronnen. Als we de kerncentra
les sluiten moet een kolencen
trale ter vervanging van kern
centrales nog gebouwd worden; 
die is volgens de kommissie 
klaar in 1990 en tot die tijd 
zal geleverd worden uit centra
les die op gas of olie draaien. 
Omdat volgens de kommissie 
atoomstroom het goedkoopst is, 

kost stilleggen van de kerncen
trales qeld. 
Het zal duidelijk zijn· dat slui
ting meer geld kost naarmate men 
had verwacht met de kerncentrales 
meer stroom te kunnen leveren. Daar
om is de levensduur van de centra
les en de bedrijfstijd per jaar be
langrijk: naarmate het aantal ja
ren dat een kerncentrale draait 
langer is en het aantal uren per 
jaar hoger, zal er bij sluiting 
meer stroom uit andere bronnen 
geleverd moeten worden. De slui
tingskasten worden aldus hoger. 
De kommissie Beek is er in ge
slaagd om zowel de levensduur als 
de bedrijfstijd tot ongekende hoog
te op te voeren met de volgende 
redenering: er zijn naast Borsse-
le twee kerncentrales van het 
type drukwaterreaktor gebouwd 
door de duitse onderneming KWU. 
Alle drie halen tot nu toe 80 % 
per jaar en dus zal Borssele ze
ker de komende tien jàar 80 % 
halen en waarschijnlijk ook nog 
de tien jaar die daarop volgen. 
De kommissie verwacht derhalve 
dat Borssele dertig jaar zal ha
len met een hoog rendement. 
In de ekonomie is het een ge-
brtlik om onderscheid te maken 
tussen de technische en de eko
nomische levensduur. De tech
nische levensduur is het aantal 
jaren dat een bepaald produkt 
(bijvoorbeeld een kerncentrale) de 
taak (het leveren van stroom) 
kan blijven vervullen. De ekono
mische levensduur is het aantal 
jaren dat een centrale tegen kon
kurrerende kosten stroom kan le
veren. Als een centrale ouder 
wordt zullen er vaak (dure) re
paraties plaats moeten vinden. 
Vandaar dat de ekonomische le
vensduur korter is dan de teeh-
oi sche. Oe ekonomische levens-
duur van Borssele is 20, de tech
nische is 30 jaar. 
Als enig argument voor een le
vensduur van 30 jaar voor Borsse-

le wordt opgegeven dat de kommis
sie uit nadere besprekingen tot 
de overtuiging is gekomen dat 
er geen redenen zijn om aan te 
nemen dat de stroomgeneratoren 
binnen 30 jaar vervangen zouden 
moeten worden. Daarmee wordt ten 
onrechte gesuggereerd dat vervan
ging van stoomgeneratoren de e
nige beperkende faktor voor de 
levensduur van een kerncentrale 
is. 

ondernemersris ie o 
Voor ieder jaar dat een kerncentra
le produceert na te zijn afgeschre
ven (dus na het verstrijken van de 
ekonomische levensduur) is hij-
zo stelt de kommissie Beek - aan
zienlijk goedkoper dan een kolen
centrale. "Daar staat echter te
genover dat het ondernemersrisi-
ka voor een kerncentrale groter is 
dan voor een kolencentrale, door
dat er bij de eerste wèl en bij 
de tweede geen voorvallen denk
baar zijn die de centrale voor
goed onbruikbaar maken." De kom
missie vindt het juist om hier 
van een ondernemersrisiko te 
spreken, daar de offers die hier
uit voort kunnen vloeien niet 
meetbaar en (voor een groot deel) 
niet verzekerbaar zijn, zodat ze 
in de bedrijfsekonomische bere
keningen niet (kunnen) worden 
meegenomen. 
Het gebruik van de term 'onder
nemersrisiko' getuigt van een 
eenzijdige kij.k op de samenle
ving. Indien als gevolg van een 
groot ongeluk met een kerncentra
le een omvangrijk gebied geëva
kueerd moet worden zal de scha
de groot zijn. Dodewaard en Bors
sele zijn verzekerd.ten aanzien 
van de aansprakelijkheid t.o.v. 
derden tot het wettelijk vastge
stelde maximum van 100 miljoen. 
Voor schade tot 1 miljard is der
hálve niet gedekt. Een omvang
rijke schade wordt danafgewen· 
teld op de Staat of de bevolking 
zelf. 
Men kan dus nauwelijks van een 
'ondernemingsrisiko' spreken. De 
aansprakelijkheid bij kernonge
vallen is beperkt, omdat bij on
beperkte aansprakelijkheid onmoge
lijk onbeperkte dekking gevonden 
kan worden en omdat de zeer zwa
re financiële lasten die het ge
volg zouden kunnen zijn van on
beperkte aansprakelijkheid, de 
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ontwikkeling van kernenergie ern
stig in gevaar zouden kunnen bren
gen. 

strategie 
Wat betreft het aantal bedrijfs
uren per jaar is de kommissie 
Beek nagegaan of de ervaring met 
kerncentrales. die evenals Bors
sele een drukwaterreaktor zijn, 
tot konklusies voor de toekomst 
zouden kunnen leiden. De kommis
sie komt tot de slotsom dat het 
aantal bedrijfsuren per jaar van 
Borssele hoog zal blijven. 
De kommissie vermeldt echter 
niet dat de reaktorvaten van de 
op Borssele lijkende centrales 
Stade en Obrigheim sneller bros 
worden dan verwacht was, zodat 
met het oog op de geplande le
vensduur van het vat maatregelen 
zijn genomen om dit vat zo goed 
mogelijk te beschermen tegen 
neutronenstraling. Ook verzwijgt 
de kommissie het feit dat de 

Amerikaanse kerncentrale Indian 
Point-I na 11 jaar in bedrijf 
te zijn geweest definitief is 
gesloten, terwijl onder andere 
ook niet vermeld wordt dat de 
Italiaanse kerncentrale Trino 
sinds 1979 stil ligt. Integen
deel, uit het rapport blijkt 
dat deze laatste kerncentrale 
jaar voor jaar beter is gaan 
werken. Deze en andere feiten, die 
omwille van de ruimte hier niet 
besproken kunnen worden, zijn in 
tegenspraak met de konklusie van 
de kommissie Beek dat Borssele ge
durende dertig jaar een hoog 
aantal bedrijfsuren per jaar zal 
hebben. 

brandstofkosten 
Ook met betrekking tot de brand
stoflosten zijn de aannames van 
de Kommissie eenzijdig te noe
men. Enerzijds worden de kosten 
voor opwerking en opslag van 
kernafval onderschat, terwijl 
anderzijds voor olie en steen
kool irreil .hoge prijsstijgingen 
worden aangenomen. Een dag na
dat het rapport van de kommissie 
Beek verschenen was, kondigden 
de elektriciteitsbedrijven aan 
de tarieven te zullen verlagen 
in verband met de stagnatie in 
de ontwikkeling van de stookolie
prijs. 
De kommissie stelt dat een opslag• 
plaats voor alleen het afval van 
Dodewaard en Borssele ekonomisch 
niet verantwoord lijkt en gaat 
daarom uit van een mijn op het 
vasteland waar het afval van 
25 kerncentrales in kan worden 
opgeslagen, dan wel een opslag
plaats in het buitenland. Het is 
merkwaardig dat in het rapport 
geen berekeningen zijn opgenomen 
waaruit volgt dat opslag van 
het afval van alleen Dodewaard 
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en Borssele ekonomisch niet ver
antwoord lijkt. Bedoelt de kom
missie dat het voordeliger zou 
zijn om de kerncentrales te slui
ten als in een zoutmijn alleen 
het afval van de beide kerncen
trales opgeborgen zou worden? 

conclusie 
De kommissie Beek gaat ervan uit 
dat er een kolencentrale (kosten 
ruim 1 miljard) gebouwd moet wor
den bij sluiting van de kerncen
trales: dit is niet juist. Ver
der zijn belangrijke uitgangs
punten naar onze mening niet kor
rekt, zoals de hoge levensduur 
en de te hoge bedrijfstijd van 
Dodewaard en Borssele. De fei
telijke onderbouwing die de kom
missie geeft is onvolledig en 
niet in overeenstemming met de 
praktijk. Tenslotte hanteert de 
de kommissie te lage brandstof
prijzen voor kerncentrales en te 
hoge prijzen voor fossiele brand
stoffen. 
Op deze manier komt de kommissie 
tot sluitingskasten van ruim 5 
miljard, namelijk 3,3 miljard 
tot 1993 en 2,3 à 3,1 miljard voor 
de periode 1993-2003. Wij achten 
deze laatste periode irrelevant om
dat voortzetting van de produktie 
dan niet meer verantwoord is. Om
dat een kolencentrale niet nodig 
is kunnen we van het bedrag van 
3,3 miljard tot 1993 de kosten van 
die kolencentrale (1 miljard) af
trekken. Resteert 2,3 miljard. 
Indien we uitgaan van een realis
tische olieprijs en bedrijfstijd 
van 80 %, worden de kosten van ver
vangend vermogen 4,5 miljard, ter-

wijl de kommissie een bedrag uit
rekend van 5,8 miljard. Het ver
schil van 5,8 min 4,5 is 1,3 mil
jard gulden. 

Deze 1,3 miljard moeten we aftrek
ken van de sluitingskosten, die 
zijn 2,3 miljard, zodat nog 1 mil
jard overblijft. Vervolgens korri
geren we dit bedrag, uitgaande 
van een bedrijfstijd van 65 %. De 
kosten van vervangende brandstof 
worden dan nog een 850 miljoen la
ger, zodat aan aluitingskosten nog 
150 miljoen overblijft. Maar de kom
missie neemt voor opwerking en tus
senopslag te lage kosten; als we 
het bedrag invullen dat reeäl is 
komen we op 470 miljoen hoger uit 
dan de kommissie Beek. Daarmee 
wordt het sluiten van de kerncen
trales 320 miljoen goedkoper dan 
het open houden. Maar daarmee zijn 
we er nog niet. De kommissie Beek 
houdt geen rekening met extra in
vesteringen van 70 miljoen voor 
Dodewaard. die vervallen als de 
centrale gesloten wordt en met de 
opslag van kernafval dat 600 mil
joen meer kost. In totaal geeft me
teen sluften een voordeel van rond 
1 miljard. Maar de kerncentrales 
moeten afgebroken worden, het reeds 
geproduceerde afval moet verwerkt 
worden, etc. De kommissie Beek stelt 
het bedrag voor deze kosten bij di
rekte sluiting op 990 miljoen. Dit 
trekken we weer af van het voordeel 
van 1 miljard. 
De eindkonklusie is derhlave dat 
meteen sluiten van de kerncentrales 
geen 5 miljard kost, maar een voor
deel oplevert over tien jaar van 
tien miljoen gulden. 

DE NUCLEAR FIX 1bijs de la Court 
DcbonhPiell 

Daniel Nordquist 

EEN GIDS OVER NUKLEAIRE AKTIVITEITEN IN 
·DE DERDE WERELD 

•· Voorwoorden: - Frank Bamaby (over kernwapens) • 
- Amoryen Hunter Lovins (over eneqie) 

• Introduktie: - de geschiedenis van de kernenergie 
- de zosenaamde energiekrisis 
- de uraniumketen 
- de 3e wereld 

0 Bespreking van nuldeaire aktiviteiten in 60 ·de~ wereldlandèn 
en.de Pacific 

• Kontûtadressen en üteratuurvetwijzinsen 



kalkar en de plutoniumeconomie 
joop boer 

Al sinds 11 jaar wordt er aan de 
snelle kweekreaktor Kalkar ge
bouwd en tot 1987 is men er nog 
wel mee bP.zig . Een bouwtijd van 
15 jaar. Oe kosten belopen nu al 
17,2 miljard en waarschijnlijk 
zal de 19 miljard ook nog wel 
gehaald worden. 
Oe bedoeling was dat Kalkar in 
1978 in bedrijf zou komen en 
!1,4 miljard zou kosten. 
Sindsdien is steeds de beslis
sing genomen om er meer geld in 
te stoppen, vanwege het 'grote 
belang' van Kalkar. Wat is er zo 
bijzonder aan Kalkar dat men er 
niet allang mee is gestopt? 
Het officiele argument is dat 
het gaat om Duitsland's eerste 
kommerci~le kweekreaktor, van 
groot wetenschappelijk en indus
trieel belang. 

nieuw? 
Het lijkt of het om een nieuwe 
ontwikkeling gaat. Dat is pure 
Misleiding. In feite begon men 
in de v.s. direkt na de 2e we
re1doorlog aan de ontwikkeling 
van de kweekreaktor. Oe eerste 
kerncentrale ter wereld die 
stroom leverde was een snelle 
kweekreaktor en dat was in 1951, 
32 jaar geleden. 
Kalkar behoort al tot de 4e ge
neratie kweekreaktoren. 
De eerste generatie, uit de ja
ren 50, ging letterlijk kapot 
aan technische moeilijkheden en 
ongelukken. Na 4 jaar, in 1955, 
vond er in nr. 1 een ongeluk 
plaats waardoor de kern smolt, 
iets waar men bij Harrisburg en 
andere centrales zo bang voor 
is. Oe andere reaktaren van de 
eerste generatie werden ook al
lemaal na verloop van tijd stil
gelegd wegens ongelukken en 
moeilijkheden. 
De 2e generatie snelle kwekers, 
uit de jaren 60 was ook een mis
lukking. 
Pas de 3e generatie kweekreakto
ren, die vanaf 1972 in bedrijf 
kwamen, was niet helemaal een 
mislukking. Daarvan zijn er nog 
enkele in bedrijf, met wisse
lend succes. 
In Engeland staat de PFR (Proto
type Fast Reactor) vaker sti l 
dan dat-ie draait, met een ge
middelde draaitijd van tot nu 
toe 10%. 
In Frankrijk werkt sinds 1972 de 

Phenix, 250 HW, met een draai
tijd van 50%. Van de Russische 
kweker is niet veel bekend. Van 
de Phenix zijn talloze storingen 
bekend, waaronder vele natrium
lekken, waardoor verschillende 
branden zijn veroorzaakt. 
Vanwege al die moeilijkheden i s 
het enthousiasme nogal bekoeld. 
In Engeland is het bouwprogra11111a 
voor kommerci~le kweekreaktoren 
begin dit jaar uitgesteld tot 
rond 2000. In de v.s. moet er 
nog een beslissing genomen wor
den over de Clinch River Bree
der. Oe kosten daarvan worden 
geschat op !20 tot 125 miljard. 
Zonder kwekers is er nog hoog
uit voor 40 jaar uranium. Zonder 
kweekreaktoren is de kernener
gie-industrie dus al gauw ten 
dode opgeschreven. 
Met kweekreaktoren hoopt men nl. 
10 ä 50 keer zo lang met het 
beschikbare uranium toe te kul'!
nen. Het Tussenrapport van de 
Stuurgroep (BMD) spreekt zelfs 
over 100 keer zo lang (blz.116). 
Dat is alweer grove misleiding. 
Er staat niet bij dat er nu nog 
geen sprake is van het funktio
neren op kommerci~le schaal van 
de kweekreaktorcyclus. In het 
kort geven we aan wat daar al
lemaal bij komt kijken. 

de cyclus 
Allereerst zijn er voor kweekre
aktoren grote hoeveelheden ura-
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nium en plutonium nodig. Dat 
plutonium ontstaat in 'normale' 
kerncentrales (+ 300 kg per 
jaar). Tot nu toe is er al 1,2 
miljoen kg. p 1 u toni 1111 geprocu
ceerd. Het grootste deel daarvan 
zit echter nog in de opgebruikte 
splijtstofstaven en in kernwa
pens. Om het plutonium uit 
splijtstofstaven te halen zijn 
opwerkingsfabrieken nodig. In 
het westen staan maar twee kom
mercii!le opwerkingsfabrieken: 
La Hague in Frankrijk en Wind
scale in Engeland. Die werken 
bijzonder slecht: Ze halen nog 
geen tiende van hun capaciteit. 
Als er tenslotte in de kweekre
aktoren plutonium is gekweekt, 
bijv. rond 1990 in Kalkar, is er 
weer een ander type opwerkings
fabriek nodig om dat plutonium 
er uit te halen. Die fabriek 
moet .nog gebouwd worden. 
Ondanks ruim 30 jaar ongelukken, 
moeilijkheden en uit de hand ge
lopen kosten, i s het nog steeds 
de offici~le EEG-politiek om o
ver te gaan op een systeem van 
kweekreaktorén. Daarbij doet men 
het voorkomen of de behoefte aan 
uranium dan terugloopt tot nul. 
Zie bijqaande grafiek. 

Dat is ook alweer mi sleiding. Er 
blijven steeds hele grote hoe
veelheden uranium nodig om daar 
plutonium van te kweken. 
(U-238 + neutron Pu-239). 
In de bestaande en nieuwe kern-



centrales wordt tot 2000 nog 
ruim 2 miljoen kg. plutonium ge
produceert. In opwerkingsfabrie
ken wordt maar + 97% van het 
plutonium er uit gehaald. In het 
overblijvende kernafval en in 
het milieu zou tot 2000 liefst 
60.000 kg. plutonium terecht ko
men. Enkele microgramnlen zijn 
genoeg om longkanker te veroor
zaken. De officiële schattingen 
zijn dat pas na 2020 kweekreak· 
toren kornmerci~el toegepast zul
len worden. V.olgens de officiële 
schattingen is tegen die. tijd 
ook het beschikbare uranium op. 
Kernenergie is dus een aflopende 
zaak, een doodlopende zaak •. 

de EEG 
Waarom de EEG er dan toch mee 
door gaat? 
Officieel omdat de EEG zelf niet 
over veel uranium beschikt en 
liever niet afhankelijk van im
port is. We zagen al dat dat ar
gument niet opgaat. Wat zit er 
dan achter? 
Een bea.ngstigende gedachte is 
dat Engeland, Frankrijk en 
Duitsland nog steeds plannen 
zouden kunnen koesteren voor een 
europese kernmacht en daar vol
doende plutonium voor willen 
hebben. Per jaar zou een 1000 MW 
kweekreaktor ongeveer 2400 kg 
plutonium kunnen produceren, 
tegen nog geen 300 kg in een 
'gewone' kerncentrale zoals 
Borssele. 
Ook zonder kweekreaktoren leven 
we dus al in een plutoniumekono
mie, maar met die krengen is het 
veel erger. Er bestaan al plan
nen om na Kal kar 1 ( 300 MW) nog 
een veel grotere Kalkar II te 
bouwen van 1300 MW. Het Neder
landse bedrijf Neratoom, dat 15% 
van de Kalkaronderdelen levert, 
is daar ook bij betrokken. We 
weten hoe moeilijk het is om 
Kalkar I·tegen te houden, laten 
we er op tijd bij zijn om Kalkar 
II te stoppen, vóórdat de op
dracht is gegeven. 
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Het toverwoord in de energie-we- afgelopen 30 jaar, en een voor-
reldis 'scenario'. Vele clubs, uitblik tot het jaar 2100. Het 
zowel officiële als niet:-offici- verschil met andere scenario's 
ële, hebben wel 1 of meerdere is, dat hier geen verwachting 
scenario's het licht doen zien. wordt uitgesproken, maar er 
In deze scenario's worden ver- wordt gezegd, als wij een goed 
wachtingen uitgesproken over ons beleid volgen, dan zal het ener-
toekomstig energie-verbruik. De gieverbruik zo lopen. 
meest fantastische uitkomsten In de figuur is dit geschetst. 
zijn het gevolg. In de maat- In het boek staat beschreven, 
schappelijke discussie energie-· hoe dit bereikt moet worden. Als 
beleid dingen een viertal sce- eerste illustratie kan dienen, 
nario's naar de waardering van de voorspelling, dat in het jaar 
'je van het'. Versimpeld kun je 2000 het energie-verbruik 60% 
stellen, dat het in de MDE gaat zal zijn, van dat in 1979, waar-
tussen een scenario .van het.mi- !rij 11% opgewekt door duurzame 
nisterie van Economische Zaken, energiebronnen. In het jaar 2100 
en een scenario van het Centrum is het verbruik gedaald tot 50% 
voor Energiebesparing, een niili- van het verbruik in 1979 waarbij 
euclub. EZ versus CE. duurzame energiebronnen 85% op-
De basis van het verschil is een vangen. Duurzame energiebronnen 
maatschappij-beeld. Hieruit zijn in dit geval: zon, wind, 
vloeit een andere voorspelling/ biogas en waterkracht. Het res-
verwaèhting van het energie-ver- terende deel (15%) wordt opge-
bruik. In deze titanenstrijd vangen door olie, gas en kolen. 
heeft zich een nieuw scenario Het moge duidelijk zijn, dat 
gemengd, namelijk dat van Joop kernenergie in het hele verhaal 
Boer en Joop Oude lohuis. In het niet voorkomt.. Het beest kern-
boek 'Olieslaaf of Eigen baas' energie is dood, alleen de kop 
beschrijven zij hun scenario, en weet dit nog niet, en kan nog 
de reden waarom zij tot dit sce- gevaarlijk stuiptrekken. 
nario gekomen zijn. Het energieprobleem wordt in het 
Wat staat er in het scenario ? boek bescheven, niet als kwestie 
Het is een schets van de Neder- van schaarste, maar als machts-
landse energievoorziening van de probleem. De producent van de 
~----~--__.--~~------~------~ 
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energiedrager staat tegenover de 
consument. De macht van de pro
ducent, bijv. de oliemaatschap
pijen Shell en Esso, versus de 
belangen van de consument. 
In het boek staat uitgebreid be
schreven, hoe de macht verloopt. 
De maatschappijen sporen op, ex
ploiteren de zaak, en verkopen 
het, dit allemaal met grote win
sten, waar de regering naar kan 
fluiten. 
De maatschappijen adviseren de 
regering, en in deze letten ze 
wel op, wat ze zeggen. Zo gaan 
er miljarden om. Met aardgas is 
dit in het boek aangetoond, 
evenals met kolen, en aardolie. 
Duurzame energiebronnen vormen 
in dit verband een bedreiging 
voor de grote maatschappijen. De 
ontwikkeling ervan gaat inder
daad niet erg snel. 
Hoe kom je tot een bepaald sce
nario? Wat ztjn de uitgangspun
ten? Voor dit scenario zijn de 
uitgangspunten de volgende: 
--een betrouwbare, betaalbare en 

duurzame energie-voorziening, 
die bij de behoeften van de 
bevolking aansluiten. 

--vermindering van het brand
stofverbruik. 

--overschakelen op de duurzame 
energiebronnen. 

--onafhankelijk van buitenlandse 
energiebronnen, oliemaatschap-

Na. het windwerkboek nu de zonne
versie. Volgens de auteur is het 
voor de handige doe-het-zelver/ 
ster tegenwoordig geen ,probleem 
meer om een zonneboiler te bouwen 
en te installeren. Het boek is 
bedoeld voor al diegenen die hun 
handen uit de mouwen willen 
steken, maar voor wie de basis
k~nnis ontbreekt. Naast een in
leiding in de theorie behandelt 
het de benodigde materialen en 
bouwinstrukties. 
Aan de hand van de beschrijvingen 
van allerlei systemen met de 
voor- en nadelen kan iedereen 
bepalen welke kombinatie voor 
hem of haar het meest gunstig is. 
Soms is het slim de onderdelen 
apart te kopen. De laatste tijd 
verschijnen er echter steeds 
goedkopere komplete zelfbouw
pakketten op de markt, waardoor 
je goedkoper uit kunt zijn. 

pijen. 
--rechtvaardige verdeling van e

nergiebronnen. 
--democratisering van het ener

gieverbruik. 
--milieuvriendelijk energiever

bruik. 
--vergroting van de werkgelegen

heid, 

Dit is een hele waslijst, waar 
een maatschappij-visie uit 
spreekt, die haaks staat op die 
van het officiële beleid. De 
beide Jopen geven aan waarom hun 
scenario beter is, dan dat van 
EZ. Maar zoals Joop Oude Lohuis 
al zei, het opstellen van een 
scenario is natte-vinger-werk, 
en hetzelfde als op de Grote 
Markt staan te Groningen, en 
zeggen of er twee kilometer ver
derop genoeg parkeerruimte is. 
Puur gokwerk dus. 
Aan het scenario kleven vele as
pecten, als daar zijn besparin
gen, aardgasbeleid, electrici
teitsopwekking, kernenergie, 
milieu, wer~gelegenheid en de 
relatie tot de 3e wereld. Aan 
elk aspect is een hoofdstuk ge
wijd. De beschrijving van de 
verschillende deelproblemen is 
erg aardig, en bevat veel info.r
matie. 
Steeds weer terugkomend in het 
verhaal is de machtsstrijd van 

In de inleiding wordt een heel 
belangrijk gezichtspunt t.a.v. 
energie duidelijk gemaakt. Maar 
al te vaak wordt over energie 
gesproken terwijl brandstof 
bedoeld wordt. Brandstoffen 
{olie, gas, kolen) raken op, 
maar energie nooH. Zo.nne
energie gebruik je, maar je 
verbruikt geen energie. Het 
wordt tijd dat we ons hiervan 
bewust worden nu het oTietijd
perk (brandstofekonomie) over 
zijn too heen is. 
Zelfs in ons land kan zonne
energie via een zonnekollektor 
en opslagvat de helft van de 
warm water behoefte dekken. 
Dit aandeel wordt nog groter 
wanneer we bij het gebruik van 
warm water rekening houden 
met het zonaanbod. Verbeterde 
systemen en massaproduktie 
maken het nu ook financieel 
aantrekkelijk, zeker wanneer 
je de subsidies van de overheid 
meerekent, In het boek fs 
een uitgebreide lijst van leve
ranciers opgenomen waar verdere 
informatie kan worden. 

de producent, en de consument. 
Financiën tegenover leven. Het 
boek geeft aan, hoe deze situ
atie veranderd kan worden. Alles 
staat of valt met een beleid van 
overheden, die het scenario 
volgt. Het beleid komt er niet 
zo maar, maar moet door de bo
volking afgedwongen worden. Dit 
vereist dus een zeer grote be
trokkenheid bij het gehele ener
gie-gebeuren. 
Als de betrokkenheid er niet is, 
dan loopt de uitwerking van het 
scenario gevaar. 

Afrondend kan ik opmerken, dat 
het boek een weg aangeeft, hoe 
in de toekomst de energie op 
milieuvriendelijke en duurzame 
wijze kan worden voorzien, of 
geleverd. Het economische deel 
is wat beknopt, maar dat kan ik 
ook niet zo goed bekijken, maar 
volgens het boek kan het finan
cieel heel goed uit. Maar we
derom, de voorwaarde is wel, dat 
er een goed beleid komt, die 
daar voor zorgt. In deze gaat 
het boek verder dan het scenario 
van het centrum voor energiebe
sparing. 
Ik kan het boek een ieder aanra
den. 

lwihoihoihoihoz! 

SPEL 
Vanuit de Anti Kernenergie Bewe
ging Meppel is een spel gemaakt, 
getekend door een van de leden 
-Mike Schreude~s-, om te gebrui
ken als informatiemateriaal over 
kernenergie. Al spelend komen al
le aspekten van kernenergie aan 
bod. Het is in de vorm van een 
dominospel, dat de hele kern
splijtingscyclus in beeld weer
geeft. 
Het kernenergie-dominospel kan 
als kapstok gebruikt worden om 
bij scholing de kerncyclus met al 
z'n gevaren aanschouwelijk te ma
ken, zodat de deelnemers na af
loop de hun door de media toege
diende informatie beter kunnen 
plaatsen. 
Informatie en bestellingen bij 
de AKB Meppel, Joke Agterberg, 
Comm. de Vos v. Steenwijklaan ss. 
Meppel, telefoon OS220-S9034. 
Prijs: individuen 10 gulden + 
verzendkosten; instellingen 15 
gulden + verzendkosten. 
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De Brauw, leider van het BMD
circus, was weer een keer in 
Groningen. Ditmaal om een boek 
in ontvangst te nemen uit de 
handen van Jan Pieter Wind (mi
lieufederatie). Dit boek, een 
overzicht van de problematiek van 
het radio-aktief afval, was nl. 
geschreven met subsidie van de 
stuurgroep. Vandaar de perscon
ferentie: "We mogen dankbaar zijn 
dat zoiets kan, dat iedereen die 
dat wil zijn mening kan geven 
over het energieprobleem", aldus 
De Brauw. Hij sprak van een ge
degen studie gezien de 300 litera
tuurverwijzingen. Het was dan 
wel geschreven vanuit een bepaal
de visie, maar dat mqcht volgens 
hem ook wel. Er waren veel recen
te gegevens in verwerkt, zoals 
de uitspraak van de Rijks Geolo
gische Dienst dat eigenlijk geen 
enkele zoutkoepel aan de voor
waarden voldoet. Terecht stelde 
hij ook dat de gevaren en risiko's 
van uraniumwinning en -transport 

kosten k.e. 

v.rijwel buiten de diskussie ZlJn 
gehouden. In dit boek komen deze 
gevolgen ruim.aan de orde: ze zou
den dan ook in het tussenl"apport 
van de BMD een plaatsje krijgen. 
Hoera! Na dit gebruikelijke te 
verwachten praatje over "een 
nuttige bijdrage" etc. kwamen er 
meer interessante punten ter 
diskussie. In hoeverre is deze 
BMD een publieke diskussie? 
Volgens De Brauw is de energie
voorziening een dermate komplex 
geheel, dat lang niet alle 
mensen mee kunnen praten. Maar 
daar is rekening meegehouden 
en het tussenrapport zal zo 
leesbaar mogelijk geschreven 
worden. Het eindrapport niet meer. 
Het tussenrapport zal via het 
merendeel van de Openbare bi
bliotheken, de FNV, kerkelijke 
instanties e.d. voor de luttele 
prijs van 5 gulden verspreid 
worden. 

Vanaf woensdag 26 januari is het 
tussenrapport verkrijgbaar. Daarna 
zullen enkele duizenden diskussie
avonden georganiseerd worden, of 
minder dat wist hij niet zeker. 
Op alle bijeenkomsten zullen sten
cils worden uitgedeeld, waarop 
je je mening kunt weergeven. In 
een later stadium kun je deze 
weer inleveren. Aan de hand hier
van en een opiniepeiling, die nu 
voorbereid wordt door de Vrije 
Universiteit van Amsterdam, zal 
het eindrapport aan de regering 
samengesteld worden. De "stuur"
groep bepaalt wat er in het 

joop boer 
In het tussenrapport van de 
stuurgroep 'Met een kluitje in 
't Riet',staat een tabel over de 
kosten van atoomstroom. Deze lo
pen uiteen van 7,9 cent/kWh vol
gens de KIVI (Koninklijk- insti
tuut voor Ingenieurs) tot 13,6 
cent/kWh volgens de Milieufede
ratie Groningen. 
Nu is er bij mijn weten nog 
nooit geprobeerd de gevaren van 
een grotere kans op kernoorlogen 
in geld uit te drukken, evenmin 
als de gevolgen van kernenergie 
voor het milieu, de gezondheid 
en. de aantasting van de demo
kratie, 
Dat kan nu eenmaal principieel 
niet: vrede, gezondheid, schone 
lucht, water & bodem, demokratie 
zijn onbetaalbaar. 
Het in centen uitrekenen van êên 
kiloWattuur atoomstroom is dus 
een onmogelijke zaak. Dat het 
toch steeds weer gebeurt, met 
nog grotere verschillen dan bo
ve.ngenoemd (van 4 cent tot 20 
cent per kWh) is de beperking 
van onze door geld beheerste ka
pitalistische maatschappij, 
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Om in een uitgesprokén pro-kern
energie bla.d als het Duitse 
Atomwi rtschaft van januari 1983 
echter te lezen dat de kosten 
van kernenergie in 1989 16,77 
pfennig/kWh zullen zijn, oftewel 
18,5 cent/kWh had ook ik niet 
gedacht. 
Ieder heeft voor de t.v. 1n het 
programma van Koos Postema een 
tuinder kunnen horen zeggen dat 
stroom van zijn windmolen 15,6 
cent/kWh kostte. Zelfs de AER 
(Algemene Energieraad), de SEP 
en Ekonomische Zaken verwachten 
dat windenergie steeds goedkoper 
zal worden, naarmate er betere 
windmolens komen en er meer van 
gemaakt zullen worden. 
De Nederlandse Ingenieurs van de 
KIVI moeten hun schoolgeld maar 
eens terug gaan halen. Een kos
tenverschil van bijna 11 cent/ 
kWh (van 7,9 naar 18,5 tent) in 
6 jaar oftewel (240%) toont dui
delijk aan dat zij met hun bere
kening ver onder de echte prijs 
zitten. De Milieufederatie Gro
ningen had naast de 13,6 cènt 

eindrapport komt te staan. Dit 
eindrapport zal zeer beperkt ver
krijgbaar zijn. 

commissie Beek 
Sluiting van kerncentrales kost de 
Nederlandse staat 5 miljard. We 
zullen er hier niet verder op in 
gaan oo enkele opmerkingen na. 
Zelfs De Brauw was van mening dat 
de ~eheimhoudinH rond de opwerkings
kon rakten van orssele met Cogê-
ma (Frankrijk) en de stroomprijs 
die Pechiney aan Borssele betaalt 
een foute zaak is. Deze ankontro
leerbaarheid van gegevens is 
volledig in strijd met de manier 
waarop bijv. een BMD moet funktio
neren. Wat dat betreft zi,jn wij 
het met hem eens. Dat er in alle 
stilte door de stuurgroep twee 
groeiscenario's uitgewerkt worden 
met waarschijnlijk de nodige ko-
len en kernenergie zullen we 
dan maar even vergeten. 
Alles geschiedde in een ontspan
nen sfeer, waarna iedereen zijn 
bedenkingen t.a.v. de "Brede" 
MD bleef behouden. Met overheids
geld is er in ieder geval een 
gedegen boekwerk tot stand ge
komen, waarin het radio-aktieve 
afval van alle stadia van de 
kernenergie-cyclus onder de 
loep genomen wordt. 
Het is vrij technisch en er staan 
veel getalletjes in, maar de 
af va 1- en st ra li ngshoevee 1 heden 
mogen best wel eens een keer ge
noemd worden. 

nog enkele andere posten opge
voerd zoals de kosten voor ver
zekering, opslag en ontmanteling 
maar die nog niet in geld uitge
drukt, 
De verleiding was groot om het 
gecijfer in Atomwirtschaft nog 
eens na te rekenen en kritisch 
te volgen. Het blijkt dat veel 
cijfers weer kunstmatig laag 
zijn gehouden, De investering 
per kW voor een kerncentrale 
zijn al lang geen 2550 DM meer, 
maar al ruim !5000, 
De kosten voor opwerking zijn e
veneens veel te laag berekend: 
2200 DM per kilo, tegen 14000 nu 
a 1. De kosten voor verzekering, 
afvalverwerking en afvalopslag 
zijn niet of nauwelijks meegere
kend. 
Doen we dat wel, dan loopt de 
prijs per kWh al op tot boven de 
30 cent/kWh. 
Een interessant gegeven voor de 
weinige pro-kernenergie-figuren 
in ons land, Eens te meer blijkt 
dat .ook financieel kernenergie 
een flop is. 
Voor de Anti kernenergie bewe
ging hebben steeds niet-financi
ele overwegingen de doorslag ge
geven, maar dit is toch meegeno
men. 
Hopelijk komt dit nog wel in het 
Eindrapport van de Stuurgroep 



KONTAKTPERSONEN 
In 'Energie, waar draait het om' 
geven A. en L. Lovins een duide
lijke schets hoe onze evergie
voorziening er vanuit financieel
economisch oogpunt bezien uit 
moet zien. Het wordt dan duide
lijk dat een beleid dat uitgaat 
van aanbod in plaats van behoefte 
aan energie volkomen fout zit. 
Lovins en Lovins spitsen hun be
toog toe op de situatie in Frank
rijk, het land dat in de discus
sie over ons energiebeleid als 
het voorbeeld van een positieve 
kijk op kernenergi'e wordt ge
bruikt. 
Hiernaast geven de auteurs ook 
een schets van energetisch ver
standig beleid. 
Uit de nota wordt duidelijk dat 
spontane energiebesparingsmaat
regelen van allerlei individuen 
en groepen in de afgelopen jaren 
de samenleving véél meer energie 
heeft opgeleverd dan de miljar
den verslindende atoomprogramma's 
en dat een kleinschalige opzet 
van de energievoorziening, geba-· 
seerd op doelmatig energiever
bruik en het benutten van ·duurza
me energiebronnen. ons veel meer 
zekerheid biedt. 
Deze uitgave is te bestellen door 
overmaking van !5,00 op giro 
1995200 t.n.v. de ~tilieuwinkel te 
Amsterdam o.v.v. de titel. 
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MANIFESTATIE 
25 JUN I ALKMAAR 

Op 25 juni is er in Alkmaar een demonstratie/manifestatie 
gericht tegen het nucleaire afval in het algemeen en tegen 
de interim-opslag in Zijpe, de plannen voor zoutkoepelop
slag en een mogelijke dumping in het voorjaar van 1984 in 
het bijzonder. 

De demonstratie vertrekt om 13.00 
uur vanaf het station Alkmaar en 
eindigt bij het plein bij de Gro
te Kerk. Daar begint dan de mani
festatie waar zullen spreken: 
Herman Damveld over de zoutkoe
pelopslag; iemand van het comité 
'Zijpe geen afvalvat' over de op
slagplannen op het terrein van de 
ECN; en een vertegenwoordiger van 
het Noordhollands Overleg. 
Er zullen optredens zijn Dubbel & 
Dwars, Drumbonen, Sapho en het 
Alkmaars Straatorkest. 
Wij eisen: 
1. Geen dumping in de Oceaan van 
het radioaktieve afval. 
2. Sluiting van de kerncentrale's 
in Dodewaard en Borssele en de 
onderzoeksreaktoren, fabrieken en 
laboratoria die gericht zijn op 
het gebruik en voortzetting van 
kernenergie. 
3. Opslag van het tot nu toe ge
produceerde afval in de kerncen
trale's. 
4. Onmiddelijke scheiding van het 
radioaktieve afval naar de bron 
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van herkomst. 
5 .• Het effektief terugdringen van 
radioaktieve afvalstromen afkoms
tig uit industri~le en medische 
toepassingsgebieden. 
6. Geen ondergrondse opslag van 
radioaktief afval, noch in Neder
land, noch in het buitenland. 

VERZET 
De organiserende groepen keren 
zich tegen dumping in de oceaan: 
Alhoewel de dumpingsplannen voor 
1983 zijn ingetrokken wil minis
ter Winsemius begin 1984 toch tot 
dumping overgaan, als de bouw van 
de interim-opslagloods in Zijpe 
vertraagd wordt. 
Men keert zich tegen de plannen 
voor interim-opslag, o.a. omdat 
op dit moment voldoende kapaci
teit voor twee jaar, en eind 1983 
een kapaciteit voor zes jaar op
slag van radioaktief afval bij de 
beide kerncentrales en het ECN in 
Petten aanwezig is. Bovendien is 
gebleken dat de direkties van de 
centrales in Dodewaard en Borsse-

ierug naar de centrdle 
le momenteel de voorkeur geven 
aan opslag in eigen centrales. 
Ook is het mogelijk tot een re
duktie te komen van het zieken
huisafval, tot één-vijfde deel, 
door de kort-lopende isotopen ter 
plekke te laten uitwerken en ver
volgens als huisvuil te verwer
ken. Dit vereist een scheiding 
van het radio-aktieve afval naar 
de bron van herkomst en radio
toxiteit. 
Tevens willen de Noordhollandse 
groepen de definitieve opslag van 
het radio-aktieve afval in o.a. 
zoutkoepels voorkomen. omdat ook 
in dit geval geen definitieve op
lossing voor het kernafval be
staat. 
Door verzet te bieden tegen op
slag van radio-aktief afval wil
len de gezamenlijk groepen de 
afschaffing van kernenergie be
werkstelligen. 

BUS 
Bij voldoende belangstelling zul
len er bussen vanuit Groningen 
naar deze manifestatie gaan. 
(Inlichtingen Energiewinkel) 
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