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REDACTIONEEL 

EERST IETS OVER DE TOEKOMST VAN ATOOMALARM. NA 5 JAARGANGEN~ 
DIE MET HET VERSCHIJNEN VAN DIT NUMMER COMPLEET ZIJN1 EVEN 
TIJD OM DE ZAKEN OP EEN RIJTJE TE ZETTEN.0RGANISATORISCH LO
PEN DE DINGEN NIET ALTIJD ZOALS ZE ZOUDEN MOETEN~ DE BELANG
STELLING VOOR ZAKEN DIE MET ENERGIE TE MAKEN HEBBEN LOOPT TE
RUG EN OOK DE MOTIVATIE VAN ENKELE REDAKTIELEDEN. 
OM OVER DEZE ZAKEN OOK EENS MET ANDEREN TE PRATEN~ EN OMDAT 
ER EEN JUBILEUMPJE IS NODIGEN WE DE LEZERS VAN ATOOMALARM UIT 
OM VRIJDAG 14 DECEMBER OM 8 UUR IN HEI MILIEUFEDERATIEGEBOUW 
EMMASINGEL 15 JN GRONINGEN DAAROVER MET DE REDAKTIE VAN GE
DACHTEN TE WISSELEN, 

Na de ramp met de Mont Louis is de aandacht van de pers op de transporten 
met radio-actief materiaal terecht gekomen. Men begint zich eindelijk te 
realiseren dat kernenergie meer is als alleen een kostenafWeging of een op
lossing voor de zure regen (zie daarover het artikel onwil en kortzichtig
heid op pag. 9) Ook met de transporten kan het dus fout gaan. Liet men pas 
nog in Engeland het publiek zien dat een container tegen een aanstormende 
trein is opgewassen, gaat er een lek bij de bergingsoperatie van de Mont 
Louis (Bij de proef in Engeland bleek dat men allerlei aanpassingen had ver
riet aan de trein en aan de situatie zodat er van een zo 'ongunstig moge
lijke situatie' geen sprake was). Alle onbeschadigde vaten zijn weer terug 
gegaan naar de fabriek in Pierrelatte en vervangen door nieuwe. Waarom toch? 
Een vat was er lek, en omdat er tot grote verontwaardiging van de berger, 
Smit Tak, maar een veiligheidscontainer in heel West Europa voorradig was, 
moest de verdere berging uitgesteld worden. 

ndertussen hebben in Almelo een aantal verontruste bewoners aangedrongen 
op een verbod op UF6 transporten door hun woonwijken. Na een informatieavond 
heeft de gemeente de toezegging gedaan om met Urenco te praten om geen trans
port meer door woonwijken te laten gaan. Nu nog de andere gemeentes zoals 
Rotterdam, Utrecht en Apeldoorn. 
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HET HOEFT WAARSCHIJNLI~K GEEN ENKEL BETOOG DAT 
ATOOMALARM lEGEN ELKE \OUDE OF NIEUWE) KER~CEN
TRAL.ES IS, l:L~E ~lEUWE KENCENTRALE LEVERT 2!>0 
KG PLUIONlUM UÜUOMW) EN ONTSTELLEND VEEL ATOOM
AFVAL.~R IS TOCH OOK ZON~ WIND EN WARMTE-KRACHT? 



ZON NE -ENERGIE IN BEYUM 

DIVERSIFICATIE EN BESPARING INEEN 

In het kader van het N.O.Z. (= Na
tionaal Onderzoek Zonne-energie) 
worden op verschillende plaatsen in 
het land proefprojecten opgezet met 
het 4oel het nut van zonoe-energie 
te onderzoeken. In Beyurn ( een 
nieuwbouwwijk in de stad Groningen) 
wordt een project opgezet van 96 
nieuwbouwwoningen die 's winters 
verwarmd worden door de (zonne-) 
warmte die 's zomers is opgevangen. 
Een verslag. 

. 
zonne-energre 
Ten aanzien van zonne-energie wor
den verschillende standpunten 1nge
nomen. Oe overheid voert een beleid 
dat steunt op twee pijlers n.l. e
nergiebesparing en diversificatie. 
Het gebruik van zonoe-energie moet 
zorgen voor een besparing op ons 
of Russisch aardgas. Hierdoor kun
nen wij langer van dit aardgas ge
nieten. Keus voor zonoe-energie is 
een besparingskeus. Bovendien past 
het in het streven naar diversifi
catie (= het gebruik van meerdere 
energiebronnen). De gehouden Brede 
Maatschappelijke Discussie voor het 
Energiebeleid heeft als aanbeveling 
opgeleverd dat er meer aandacht moet 
worden besteed aan de z~ g. alterna
tieve energiebronnen. Hier is de 
zonoe-energie êên van. Een andere 
is de wind, waarover in dit blad al 
meer geschreven is. 
Volgens alarmerende berichten ver
staat Minister Van Aardenne onder 
alternatieve energiebronnen ook de 
verdere toepassing van kernenergie. 
Ondanks de uitkomsten van de B.M.D. 
meent men toch verder te kunnen 
gaan met die kernenergie. Dat velen 
hier om zeer goede redenen tegen 

.~ 

zijn is blijkbaar niet van belang. 
ket geld dat hiervoor nodig is kan 
beter worden besteed om de onder
zoeksprogramma's van zon en wind 
uit te breiden. Het ministerie 
denkt nu dat zij er genoeg aan doet 
om een ieder tevreden te houden . Ik 
denk dat het uitbreiding verdient. 
Resultaten van verschillende proef
projecten zijn verbeteringen van 
zonne-collectoren en -cellen, en 
een toenemende bekendheid ván het 
gebruik van zonne-energie. In deze 
sector van de energievoorziening 
oetekent onbekend onbemind. 
Het nadeel van zonoe-energie is dat 
het nodig is op een moment dat het 
er weinig is. Daar zonoe-energie 
vaak wordt toegepast voor verwar-
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ming is dit een probleem: 's avonds 
is er warmte nodig, terwijl dit over 
dag "gevallen" is. In de winter 
wordt veel aardgas verstookt, ter
wijl 's zomers een ovenmaat aan 
warmte "valt". Dit probleem is op 
te lossen door zonlicht op te 
vangen en de warmte ervan te bewa
ren. Probleem is alleen hoe be-
waar je de warmte. Electriciteit 
is op te slaan in accu's, maar warm
te is veel moeilijker op te slaan. 
In het project Beyurn probeert men 
een nieuwe vorm van warmteopslag 
uit die de zomerse warmte moet op
slaan om 's winters de woningen te 
verwarmen. Hoe dit eruit ziet wordt 
in het volgende uiteengezet. 



te verloren gaat. Als er in de wo-

opzet planBeyurn ningen warmte nodig is dan eerst ... l 
Het plan-Beyurn is een plan voor 96 
nieuwbouw-woningen, met op iedere 
woning een zonne-collector, Door de 
zonne-collectoren stroomt water dat 
door de zon wordt verwarmd. Via een 
warmte-wisselaar wordt deze warmte 
overgedragen aan water dat in een 
centraal systeem stroomt •. Dit water 
vormt een reservoir van 100.000 li
ter en is het z.g. korte-termijn 

opslag-systeem. Dit korte-termijn 
systeem kan de warmte van overdag 
bewaren tot 's nachts• Als het kor
te-termijn systeem voldoende warm 
is, kan het z.g. lange-termijn sys
teem via een warmte-uisselaar \'.or
den verwarmd. Dit lange-termijn 
systeem heeft een volume van zo'n 
23.000.000 liter water en bestaat 
uit een ingewikkeld buizensysteem 
dat zich vertikaal in de grond op 
en neer uitstrekt, zie het plaatje 
hieronder. De aarde eromheen werkt 
als isolator zodat maar weinig warm 

warmte betrokken uit het korte-ter
mijn opslag systeem, en daarna pas 
uit het lange-termijn systeem. 
Mocht dit onvoldoende zijn dan kan 
met behulp van een centrale verwa~ 
ming worden bijgesprongen. Het lan
ge-termijn systeem wordt geacht de 
~omerwarmte tot de winter op te 
kunnen slaan. 
De zonne-collector is een voorbeeld 

van z.g. actieve .zonne-energie. Een 
voorbeeld van passieve zonne-energie 
is ook in het project-8eyum te vin
den. Dit is de toepassing van veel 
ramen op het zuiden ( dan kan de 
zon de kamers ~erwarmen) en weinig 
ramen op het noorden. Hiernaast 
wordt er veel isolatie toegepast, 
zodat er weinig warmte verloren kan 
gaan. Naast de isolatie is er een 
goede ventilatie, zodat de woningen 
niet te vochtig worden. Een schets 
van de woningen staat hiernaast. 
Door de hoge isolatiegraad is de 
wa nnteb.ehoefte van de woning erg 
laag •. Dit is ook energiebesparend. 

projekt kosten 
Het kostenplaatje van het hele plan 
ziet er als volgt uit: 
1) opslag-systemen 1,2 mln gld 
2) aanpassing woning 2,4 mln gld 
3) onderzoek e.a. 4,4 mln gld 

Totaal B,O mln gld. 
Zonder onderzoek e.a. bedragen de 
kosten per woning f 37.500,- .Ervan 
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uitgaande dat het opslag-systeem 
65% van de warmte van de woningen 
kan leveren geeft dit een besparing 
in geld van f ~50,- per woning. Ruw 
weg gesproken is dit project in 68 
jaar renderend. Het aardgasgebruik 
zou in de zeer goed geisoleerde wo
ningen neerkomen op 1600 m3 aardgas 
per jaar per woning. Vergeleken met 
de huidige woningen die een aardgas 
gebruik hebben van 3000 tot 4000 m3 

per jaar is de constructie van deze 
woningen alleen al een stap in de 
richting van de zeer energie-zuini
ge woningen. Dit is een voordeel 
van dit project. 
Een nadeel is de slechte financiäle 
situatie van het project. Een reden 
waarom dit is doorgezet is dat het 
de zaak van de zonne-energie veel 
bekendheid verschaft, dat er veel 
ervaring mee wordt opgedaan. zodat 
verdere toepassingen de aanloop
moeilijkheden kunnen overslaaD el) 
lagere kosten hebben, waarna ande-
re projecten misschien wel rendabel 
zijn • 
Het probleem van zonne-energie is 
dat passieve zonne-energie finan-
cieel rendabel is, maar actieve zon 
ne-energie niet. Door verschillende 
(vooral technische ) verbeteringen 
gaat het laatste de goede kant op, 
zodat misschien op den duur ook de 
actieve zonne-energie financieel 
rendabel wordt. Projecten als dat 
in Beyurn zu11 en hun bijdrage aan 
dit proces zeker leveren. J.K. 



KERNENERGIE IN 2000? 

OE ELECTRICITEITSVOORZIENING IN DE TOEKOMST 

De Bezinningsgroep Energiebeleid 
heeft in juli 1984 een tussenrap
port uitgebracht over de electrici
teitsvoorziening in het jaar 2000. 
Daaruit blijkt dat het electrici
teits-scenario zonder kernenergie 
een jaarlijks kostenvoordeel op
levert van 350 tot 400 miljoen 
gulden in vergelijking met de plan
nen van Minister Van Aardenne en 
het C.D.A •• In dit arti.kel worden 
de hoofdlijnen van de nota van de 
Bezinningsgroep besproken. 

De Bezinningsgroep Energiebeleid 
bestaat uit mensen uit het energie· 
onderzoek, de industrie, het over
heidsbeleid, milieuorganisaties en 
vakbonden. Deze mensen hebben in 
februari 1984 het initiatief ge
nomen om een electriciteitsplan te 
ontwikkelen, dat sterk rekening 
houdt met de resultaten en inzich
ten van de brede maatschappelijke 
discussie. Daartoe zijn verschil
lende zaken bestudeerd: hoeveel 
electriciteit is nodig, hoeveel 
kost dat, en welke soorten centra
les zullen worden gebouwd. 

vraag 
De Bezinningsgroep heeft bestu
deerd wat de te verwachten economi
sche ontwikkeling is en welke de 
mogelijkheden zijn om electriciteit 
te besparen. De conclusie is: bij 
een economische groei van 1% per 
jaar kan het electrfciteitsverbruik 
in Nederland tot het jaar 2000 ge
lijk bliJven of zelfs iets afnemen. 
Bij een (onwaarschijnlijk hoge) eco
nomische groei van 2 tot 3% per 
jaar zal naar verwachting het elec
triciteitsverbruik met maximaal 1% 

~·~Lfa3! 
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per jaar toenemen. De Bezinnings
groep verwacht dat de groei van het 
electriciteitsverbruik eerder 0 dan 
1% per jaar zal zijn. 

overschot 
In Nederland bestaat een overschot 
aan vermogen om electriciteit op te 
wekken. Bij constant blijven van de 
electrici.teitsvraag zal dit over
schot naar verwachting omstreeks 
1996 zijn verdwenen. Zou het elec
triciteitsverbruik met 1% per jaar 
groeien, dan is het overschot om
streeks 1993 weggewerkt. Dus in de 
jaren negenti.g ontstaat er een te
kort aan centrales en moeten er 
nieuwe in gebru.i k worden genomen. 

behoefte 
Om in het jaar 2000 in de vraag 
naar electriciteit te kunnen voor-
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zien moet tenlninste zo'n 2700 à 
5200 Megawatt {MW) aan nieuw ver
mogen in bedrijf worden genomen, 
afhankelijk van de ontwikkeling 
van de electriciteitsvraag. Uit 
het Eindrapport van de Stuurgroep 
brede maatschappelijke discussie is 
af te leiden dat het gat van 2700 
HW in oeginsel geheel met decentra
le electriciteitsopwekking kan wor
den gevuld. Het gaat hier om: 

- wannte/kracht-koppeling (WKK) 
- stadsverwarming en total energy 
- windenergie 
- waterkrachtcentrales. 

Het gat van 2700 MW ontstaat bij ge
lijk olijven van de vraag. Als de 
vraag met 1% groeit, dan is het gat 
5200 MW. Daarvan wordt 2700 MW op
gevuld met decentrale electrici
teitscentrales. Rest een gat van 
2500 MW. Dat zou in overêénstem-



ming met de resultaten van de bmd 
bij voorkeur met efficient werken
de gascentrales moeten worden ge
vuld, of eventueel ook met één of 
twee schoon werkende kolencentrales 
In de plannen van de Bezinnings
groep komen dus geen kerncentrales 
voor. 

kosten 
Over de kosten van de verschillende 
manieren om stroom op te wekken kun 
nen we kort zijn. De Bezinnings
groep gebruikt voor kernenrgie cij
fers die overéénkomen met de cij
fers van de Milieufederatie Gro
ningen in een reactie op een kosten 
berekening van Van Aardenne: zie 
elders in dit nummer. 

scenario's 
De Bezinningsgroep neeft de volgen-
de redenering opgezet: 
1. tot 2000 is bij 1% groei 5200 MW 

.nieuw vermogen nodig. Als we het 
jaar 2001 er ook bij betrekken en 
aan de voorzichtige kant blijven 
moet 6000 MW vermogen gebouwd 
worden. 

2. aan deze vraag van 6000 MW moet 
een aantal eisen gesteld worden, 
o.a. omdat de vraag 's nachts la
ger is dan overdag en in de zo
mer 1 ager d.an in de winter, 

3. op welke manieren kan aan de 
stroomvraag worden voldaan ? 

De uitkomst van deze redenering be
staat uit een aantal mogelijkheden, 
een aantal electricteits-scenario's 
De Bezinttingsgroep heeft in totaal 
14 scenario's gemaakt. Bij elk sce
nario is uitgerekend wat de stroom 
uit de nieuwe centrales gemiddeld 
kost. Hier volgen de belangrijkste 
scenario's, n.l. de voorkeur van de 
Bezinningsgroep, van de Minister 
van Economische Zaken, en van het 
C.D.A. (Lansink), met de bijbeho
rende kostprijzen. {zie tabel) 
Ter verduidelijking nog het vol
gende. Als we optellen wat er aan 
vermogen bijgebolt'ld zou moeten wor
den volgens de verschillende scena
rio's, dan komen we op een vermogen 
van meer dan 6000 MW. Hoe is dit te 
rijmen met het feit dat er een gat 
van 6000 MW zou kunnen ontstaan ? 
Het verschil zit 'm in het ver
schijnsel dat centrales niet de he
le dag of het hele jaar door stroom 
leveren. Zo liggen b.v. kerncentra
le~ minstens zes weken per jaar 
stil voor brandstofwisseling. Dit 
betekent dta er in die weken stroom 
uit vervangende bronnen beschikbaar 
moet komen. Om overdag 6000 MW te 
kunnen leveren moet er meer dan 
6000 MW gebouwd worden. 

scenario 
Bezinningsgroep 

samenstelling 
2500 K4 wind 
1500 K4 wkk 

kostprijs 

Van Aardenne 

C.D.A. (Lansink) 

500 MW stadsverwarming 
3000 MW gascombi/steg 
1000 MW gasturbine 
4000 MW kerncentrales 
1000 MW steenkool 
1000 f4ol wind 
1000 MW gasturbines 
3000 MW kerncentrales 
1000 MW wind 
800 MW gascombi/steg 

2000 MW opslag 
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12,36 

14,38 

13,64 

vergelijking 
Een vergelijking van de verschill~n
de scenario's leert ons dat het sce
nario van de B~zinningsgroep de 
goedkoopste stroom levert. In verge
lijking met de plannen van de rege-
ring bedraagt het kostenvoordeel 
bijna 2 cent per kilowattuur. Bij 
het aantal kilowattuur dat geleverd 
wordt is dat kostenvoordeel zo'n 
400 miljoen gulden per jaar. 
Het wordt anders indien we voor 
de kosten van kernenergie niet de 
berekeningen van de Bezinningsgroe~ 
maar die van de Minister nemen. In 
dat geval zou de kostprijs in het 
scenario-Van Aardenne dalen van 
14,38 naar 11,50 cent per kWh. 
Daarmee zou dit scenario,indien 
we alleen zouden letten op de kost
prijs, het meest aantrekkelijke 
zijn. De Bezinningsgroep heeft ech
ter uitgerekend dat deze aantrekke-
1 ijkheid snel verdwijnt. Als de 
kostprijs 9% hoger is dan wat Minis
ter Van Aardenne zegt, dan is het 
kostenvoordeel van het Van Aardenne 
scenario reeds verdwenen. Die 9% 
wordt zeker gehaald omdat herhaal
delijk is aangetoond dat Van Aar
denne de zaken onderschat: zie 
hiervoor elders in dit nUIIIIIer. 
De conclusie is dan ook: de plan
nen van de regering betekenen dat 
de stroomkosten omhoog zullen gaan 
in vergelijking met de plannen van 
de Bezinningsgroep Energiebeleid. 
De consumenten moeten dus meer be
talen en d& stroomvooziening wordt 
riskanter door de risico's van kern 
energie. H.D. 

0~o1 ~tltlef-'tl ~~V 
U kunt Atoomalarm ondersteunen 
door een abonnement te nemen of 
donateur te worden. 
Abonnementen zijn !12.-- per 
jaargang. 
Gironummer 4454100 t.n.v. pen
ningmeester tijdschrift Atoom
alanm te Veendam. 



AMERIKA, FRANKRIJK EN RUSLAND 

-EEN KIJKJE JN HUN NUCLEAIRE KEUKEN 

Amerika 
In het begin van de zeventiger 
jaren ging de atoomindustrie er 
noq van uit, dat er in het jaar 
2000 zo'n 1000 tot 1200 grote 
kerncentrales in bedrijf zouden 
zijn in Ame;rika. Dé verwachting 
zal niet uitkomen. Midden l984 
stonden er in Amerika 84 kern
centrales met een bedrijfsver
qunning en waren er 44 in aan
bouw. Sinds 1978 zijn er geen 
nieuwe bestellingen gedaan. Al
le kerncentrales die na 1974 
besteld zijn, werden vervolqens 
weer afbesteld. In totaal zijn 
er sinds 1972 116 (honderdzestien) 
kerncentrales van het programma 
qeschrapt. Vaak was men al een 
stuk met de bouw gevorderd: in 
totaal was zo'n 45 miljard qulden 
qelnvesteerd. 
De belangrijkste reden voor de 
aanzienlijke vermindering van 
het aantal kerncentrales: de 
sterk gestegen. kosten. Een over
zicht van het Amerikaanse 
Ministerie van Energie van janu
ari 1984 laat zien, dat van 
de kerncentrales in aanbouw er 
36 tenminste dubbel zoveel 
kosten als aanvankelijk voor
spelt, de overige kerncentrales 
kosten vier keer zoveel als 
verwacht. 
De gevolgen van de prijsstij
gingen zijn enorm. De kerncen
trales ~e binnenkort in be
drijf zullen komen, produceren 
stroom tegen een gemiddelde 
kostprijs die bijna drie keer 
zo hooq is als van kerncentrales 
die in de tweede helft van de 
zeventiger jaren in bedrijf 
kwamen. De stroom uit de nieuwe 
kerncentrales kost zelfs vijf 
keer zoveel als stroom uit 
kerncentrales die nu tien jaar 
oud zijn. 

Dat zijn enkele van de belangrijk
ste resultaten van een recente 
studie van Bupp en Komanoff, twee 
deskundigen op het gebied van 
de kosten van kernenergie. Vol
gens deze onderzoekers kosten de 
kerncentrales die in aanbouw zijn 
gemiddeld 2400 dollar per eenheid 
vermoqen. Deze kerncentrales le
veren slechts dan goedkopere 
stroom als olie-centrales, als 
de olie 50 tpt 60 dollar per vat 
kost. De huidige olieprijs is 
rond 28 dollar per vat. Met 

andere woorden: de kerncentrales 
leveren veel duurdere stroom dan 
olie-centrales. Stroom uit kolen
centrales kost minder dan stroom 
uit olie. Kernenergie is derhalve 
een dure stroombron. Dit geldt 
des te meer voor de tien duUr
ste kerncentrales in aanbouw: 
die kunnen pas met olie-centrales 
konkurreren, als de olieprijs 
100 dollar per vat wordt. 
De sterk gestegen prijzen van 
kerncentrales hebben enorme 
gevolgen, vooral voor de konsu
menten. De tarieven stijqen in 
een aantal gevallen met 50 tot 
60%. Bet elektriciteitsbedrijf 
Kansas Gas and Electrio heeft 
onlangs aangelwndigd de tarieven 
in vier jaar met 9~% te willen 
verhoqen, om de !:louw van de 
kerncentrale Wolf Creek te 
kunnen betalen. Andere elektri
citeitsbèdrijven hebben gewoon 
geen geld meer om de kerncentra
les af te bouwen. Eind januari 
1984 besloot de direktie van een 
elektriciteitsbedrijf in Indiana 
te stoppen met de bouw van de 
kerncentrale Marble Hill. Er was 
al 7 miljard gulden uitgegeven, 
maar om dè centrale af te bouwen 
zou nog eens 12 miljard qulden 
nodig zijn. 

Meer andere elektriciteitsbedrij
ven dreigen failliet te gaan aan 
kerncentrales. Public Service 
of New Hampshire heeft jongstle
den maart 700 werknemers ontsla
qen die werkten aan de kerncen
trale Seabrook. Op deze manier 
wil men besparen. De kosten 
van de tweeling-kerncentrale 
worden geschat op 9 mil.jard 
dollar, 27 lllilj.ard gulden. 
Vanwege de penibele financië-
le situatie heeft een advies
buro voor investeerders het 
elekt~iciteitsbedrijf inqe
deeld in de spekulatieve ka
tegorie. Dat betekent, dat 
investeerders in feite wordt 
afqeraden zaken te doen met 
dit elektriciteitsbedrijf. 
Voor zover er ge1d geleend 
wordt, zaL de hoogste rente
voet gevraagd worden. 
In april j.l. heeft Public 
Service de bouw van Seabrook 
helemaal stilgelegd. 5200 
mensen kregen hun ontslag. 
Intussen werd de beursmakelaar 
Merrill Lynch ingeschakeldom 
een hulpprogramma te ontwerpen. 
De beursmakelaar heeft voorge-
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steld om een lening van 100 
miljoen dollar op te nemen, 
om de korte termijn schulden 
te kunnen betalen. Als dat 
niet gebeurt, zal Public Service 
of New Hampshire vo~gens ·Merrill 
Lynch binnenkort failliet gaan. 
Het elektriciteitsbedrijf is 
intussen al begonnen met het 
stopzetten van betalingen. Op 
grond daarvan heeft een groep 
banken besloten de krediemoge
lijkh.eden voor Public Service 
te beeindiqen. 
Het faillisement staat ook voor 
de deur bij het elektriciteits
bedrijf Lilco. Daar gaat het 
om de bouw van de kerncentrale 
Shoreham. De direktie van Lilco 
heeft in maart j .1. de eiqen sa
larissen gehalveerd, die van 
de rest van het personeel werden 
5 tot 20% gekort. Dit om minder 
uitgaven te hoeven doen. Volgens 
financiële specialisten van 
Wall Street gaat Lilco per 
1 september failliet, als een 
bedrag van 90 miljoen dollar op 
die datum niet betaald kan worden. 
Lilco heeft al sinds februari 
niet meer meebetaald aan de 
bouw van de kerncentrale Nine
Mile Point-2, om maandelijks tien 
miljoen dollar uit te sparen. Ook 
hierdoor kan Lilco failliet ver
klaard worden. 
Financiële deskundigen schatten 
de kans op een faillisement van 
Lilco binnen één tot twee jaar 
op 25%. Dezelfde deskundigen 
voorspellen dat de kans op een. 
spoedig faillisement van Public 
Service of New Bampshire 50%. 
Maar ook bij Consumers Powers 
en Public Service of Indiana 
staat een faillisement voor 
de deur. Daarom heeft Consumers 
Powers besloten het werk aan een 
kerncentrale Stil te legqèn en 
manieren te bedenken om minder uit 
te moeten geven. Teqelijkertijd 
besloot het elektriciteitsbedrijf 
Tennessee Velley Authority vier 
kerncentrales niet af te bouwen, 
omdat de kosten te hoog zijn. 

Frankrijk 
Frankrijk heeft een zeer omvang
rijk at.oomprogramma. Eind 1983 
waren 36 kerncentrales in bedrijf. 
Tot 1990 zullen er noq eens 25 
kerncentrales bijkomen. Daarmee 
begeeft Frankrijk zich in een 
financieel doolhof. 



Het elektriciteitsVérbruik is 
minder gestegen dan een jaar of 
tien geleden verwacht werd. In de 
zeventiger jaren werden jaarlijks 
;.es kerncentrales besteld. De 
produktiekapaciteit van de 
reaktorbouwer Framatome is 
daarop berekend. De regering
Hitterand heeft in 1983 echter 
besloten het aantal orders te 
verminderen tot 2 per jaar. Als 
gevolg hiervan heeft Framatome 
45,000 mensen ontslagen. 
Er is een ~zienlijke overcapa
citeit aan centrales. In 1983 
was het opgesteld vermogen 
volgens het elektriciteitsbe
drijf Electricité de France 
(EDF) 78000 Megawatt. De 
maximale vraag was 48000 MW. 
De overkapaciteit jaagt de 
kosten op. Het opgesteld ver
mogen aan kerncentrales is 
iets minder dan dat van olie-, 
gas-, of kolencentrales. Toch 
leveren de kerncentrales bijna 
twee keer zoveel stroom als 
de konventionale centrales. 
Door de overkapaciteit worden 
de konventionale centrales nl. 
slechts voor 28% gebruikt. 
De kerncentrales hebben voorrang. 
Daardoor zijn minder kolen 
nodig dan gepland. Dit heeft 
weer tot gevolg dat de 
kolenmijnen met een overschot 
blijven zitten en dat daarom 
mijnen dicht moeten. Boven-
dien heeft deze situatie er toe 
bijgedragen dat de Franse kolen
industrie (Charbonnage de 
France) al een paar jaar mil
joenen verliest. De Franse 
staat springt bij met ruim 2 
miljard gulden subsidie per 
jaar. Er is onlangs een kon
trakt afgesloten, waarbij EDF 
zich verplicht meer kolen af 
te nemen. Weliswaar wordt zo 
de kolenindustrie gesteund, 
maar het gaat EDF geld kosten. 
En dat in een situatie, waarin 
EDF het al moeilijk genoeg 
heeft. 
Om het atoomprogramma te kun-
nen finacieren heeft EDF geld 
geleend. Eind 1983 bedroeg de 
schuld 184 miljard franc (68 
miljard gulden). Een deel van 
het geld is in het buitenland 
geleend~ De waarde van de frand 
is ten opzichte van andere valu
ta gedaald. Uitsluitend door die 
waardevermindering van de franc 
zijn de financiële lasten volgens 
het voorlopig jaarverslag van 
El:lF over 1983 met 3,5 miljard 
franc toegenomen. Dit heeft er 
toe bijgedragen dat het verlies 
over 1983 5,7 miljard franc 
was. Dit was minder dan het voor
gaande jaar, toen het verlies 
7,9 miljard franc was. Dit ver
lies werd bijgepast door de 
staat. 
Het verlies over 1983 is afgeno
men, omdat de overheid tijdig 
een tariefsverhoging van 14% heeft 
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toegestaan. Samen met de verho
ging van 1982 en de 9eplande ver
hoging voor 1984, betekent dit 
een stijging van 40% in drie 
jaar! De staat heeft aanzien
lijke bedragen verstrekt aan EDF, 
maar acht verdere subsidiëring 
niet gewenst, omdat de staat moet 
bezuinigen. Dit zal naar ver
waenting een verdere tariefsver
hoging tot gevolg hebben. 
In deze situatie streeft EDF er 
naar, om de kosten zo veel moge
lijk te verminderen. Daarom wil 
EDF zo min mogelijk betalen 
voor de kerncentrales. De 
reaktorbouwer Framatome op 
zijn beurt moet onderdelen en 
mat&rialen tegen zo laag mogelijke 
prijs proberen te verwerven. 
Mede daardoor heeft het staalbe
drijf Creusot Loire in 1983 een 
verlies van 1800 miljoen franc 
geleden. Dit bedrijf is onlangs 
failliet gegaan. 
Het atoomprogramma wordt een 
zware last voor b4el Frankrijk. 
De overheid heef~ miljarden 
subsidies verleend. De kenaumenten 
worden met aanzienlijke prijs
stijgingen gekonfronteerd. Van 
de poging de kosten te 
drukken, wordt het staalbedrijf 
ereuso Loire de dupe. Vanwege 
het atoompro~amma gaat het 
slecht met de kolenindustrie en 
pompt de overheid daar miljarden 
subsidies in. De elektriciteits
wereld probeert de inkomsten 
te vergroten door een reklame
kampagne te voeren, om de 
mensen aan te sporen meer 
stroom te gebruiken. Deze 
reklame-kampagne wordt betaald 
door de staat, die er dit jaar 
al een miljard voor uit wil 
geven. De Franse bevolking 
krijgt uiteindelijk de rekening 
gepresenteerd. In Frankrijk 
lijkt kernstroom goedkoop, 
als geen rekening gehouden 
wordt met de afwenteling van de 
atoomstroomkosten op andere 
sektoren en op de bevolking. 
Als we de echte kosten bere
kenen, leveren kerncentrales 
stroom die iets duurder is 
dan stroom uit kolencentrales. 

Rusland 
Niet alleen in Àlllerika en Fran
krijk, maar ook in West-Duits
land en Engeland is kernener
gie een dure stroombron. Dit 
blijkt uit een studie van Jim 
Harding van het International 
Project for SOft Energy Paths, 
diè binnenkort bij Milieudefen
sie Amsterdam verkrijgbaar is. 
Harding heeft tevens het atoom
programma van Rusland onder
zocht. Er zijn geen gegevens be
kend over de kosten van kern
centrales aldaar. Bovendien 
is er geen anti-kernenergie 
beweging, terwijl de regering 
per dekreet kan beslissen waar 

kerncentrales komen en het 
ontwerp van en het toezicht op 
de uitvoering van de bouw van 
kerncentrales in handen heeft. 
Net als in de westerse wereld, 
is echter ook in Rusland het 
atoomprogramma telkens bij.gesteld. 
In 1971 werd als doel gesteld: 
30.000 Megawatt in 1980. In 1975 
werd het doel voor 1980 terugge
schroefd naar 18000 MW. De lange 
termijn planning bleef echter 
uitgaan van een forse toename 
van het aantal kerncentrales. 
Volgens plannen uit 1980 zou in 
1990 zo'n 90.000 MW aan kern
centrales aanwezig moeten zijn. 
Maar dit Mrd in 1983 weer naar 
beneden gebracht tot 48000 MW. 
Het is echter de vraaq of dit 
doel verwezenlijkt zou kunnen 
worden. 
Bij de belangrijkste bouwplaatsen 
is gebrek aan materialen. De 
Russische minister van Energie 
en Elektriciteit heeft in 1983 
een ernstige vermaning gekregen, 
omdat hij niet tijdig ingegrepen 
had bij de problemen met de bouw 
van kerncentrales in Balakova. 
De Russische regering heeft al 
in de jaren zeventig besloten dat 
zoveel mogelijk onderdelen in 
één centrale fabriek gemaakt 
zouden moeten worden. In die fa
briek zouden tevens kerncentrales 
gedeeltelijk in elkaar gezet 
moeten worden. De centrale fabriek 
kreeg de naam Atommash, zou in 1980 
gereed zijn en 3 miljard gulden 
kosten. Atommash was in 1983 nog 
steeds niet gereed. De kosten 
waren intussen gestegen naar 12 
miljard gulden. 
Atommash ligt in de buurt van een 
kunstmatig aangelegd meer. De 
fabriek ligt lager dan de water
spiegel. Water uit het meer heeft 
de funderingen van Atommash onder
mijnd. Als gevolg daarvan zijn 
in 1983 gebouwen ingestort. De 
enige voorgestelde manier om de 
watertoevoer stop te zetten, is 
de ondergrond te bevriezen. Er 
wordt overwogen om een zogeheten 
permafrost te kreëren onder de 
gebouwen van Atommash. 
Het alternatief zou zijn: Atommash 
verplaatsen naar elders. welke 
mogelijkheid ook wordt gekozen, 
Atommash zal de eerste jaren niet 
naar behoren kunnen funktidne-
ren. Het Russische atoomprogram
ma, dat afhankelijk is van Atom
mash, zal het daarom moeilijk 
krijgen. 

konklusie 
In Amerika kan kernenergie niet 
meer konkurreren met olie
centrales. Kernenergie heeft 
zich uit de markt geprezen. Het 
franse atoomprogramma is een 
zware lastr kosten worden af-



ONWIL EN KORTZICHTIGHEID 
KERNENERGIE GEEN OPLOSSING VOOR ZURE REGEN 

inleiding 
De laatste jaren blijkt dat zure 
regen zich in een snel tempo ont
wikkelt tot een grote milieuramp; 
bossen sterven, gebouwen worden 
aangetast. Het begin van deze ramp 
dateert echter al van tientallen 
jaren terug. Het is aan het grote 
buffervermogen van de natuur te 
danken dat het.eerst leek dat het 
wel mee viel. De schade wordt na
melijk al toegeoracht sinds op 
grote schaal fossiele brandstof
fen, zoals kolen en olie, zijn 
gaan verbranden. Sinds ± 1940 
wordt verzuring van de regen waar
genomen, en vanaf 1950 werd in 
Scandinavi! schade vastgesteld. 
In Nederland wordt pas sinds 
1956 het regenwater op verzuring 
gemeten. ln 1968 werd door onder
zoekers alarm geslagen. In steeds 
grotere gebieden van de geïndus
trialiseerde wereld bleek een 
steeds grotere verzuring op te 
treden. Desondanks werd tot voor
kort vrijwel niets gedaan. In Ne
derland is de regen inmiddels al 
bijna 100 maal zo zuur geworden 
als in de jaren dertig. Toch is bij 
geen enkele kolencentr~le een ont
zwavelingsinstallatie in gebruik. 

oorzaken 
De grote boosdoeners zijn zwavel
dioxide, stikstofoxiden en ammo
niak, die in 1982 voor respectie
velijk 45, 20 en 35% van de verzu
ring zorgden. 
Zwaveldioxide (S02) wordt vooral 
door de electrische centrales en 
de industrie geproduceerd. Stikstof 
oxiden (N02 en N03) komen voor 64% 
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van het verkeer. De bic-industrie is 
de grootste alllll()niakproducent. 
De term "zure regen" is niet hele
maal juist, omdat de helft van de 
verzurende stoffen in droge vorm 
{stof) of als gas de grond bereikt. 
Zure neerslag is beter. 

gevolgen 
De eerste gevolgen nam men waar in 
Zuid-Scandinavische en Canadese me
ren, waar de visvangst sterk achter 
uit oegon te lopen. Nu zijn vele 
duizenden meren geheel dood en 
geen vis is er meer in leven. 
De verzuring van het water ging 
daar sneller dan h'ier. omdat de bo
dem van de meren rotsachtig was, en 
dus kalkarm. Een kalkrijke bodem 
kan de zure neerslag nog lange tijd 
neutraliseren. 
Die landen droegen de gevolgen van 
wat eerst als oplossing van het pro 

pleem werd gezien. Door de bouw van 
steeds hogere schoorstenen kwam de 
vervuilde lucht grotendeels niet 
meer terecht waar het geproduceerd 
werd, maar waaide het met de wind 
ver weg. De leus was toen "The 
salution of pollution is dilution" 
(de oplossing voor de vervuiling is 
verdunning). Inmiddels wordt de 
schade in de kalkrijkere landen ook 
ernstiger. De bodem bereikt de grens 
v·an het buffervennogen. Een deel 
v.an de schade wordt al niet meer 
veroorzaakt direct door de zure 
neerslag. maar indirect omdat me
talen in de bodem gaan oplossen. 
Die metalen, zoals aluminium.zijn 
in grotere concnetraties giftig. 
waardoor de plantewortels beginnen 
af te sterven. De weerstand van de 
planten neemt daardoor snel af. met 
.als gevolg een snellere sterfte d.an 
alleen door aantasting van de bla-
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deren door de zure neerslag. 
De schattingen zijn dat in West
Duitsland 50~ van de bossen zal 
sterven. Nu is al 30% aangetast. 
Ook in Nederland. verloopt de aan
tasting steeds sneller. Volgens 
Staatsbosbeheer is al de helft van 
a1le grove dennen aangetast. Op de 
kalkarme zandgronden in Drenthe, 
Gelderland en Brabant is het op
pervlakte water al ernstig.ver
zuurd. Plant- en ~ieresoorten ver
dwijnen , vooral de zeldzamen.Al
leen het veenmos profiteert. In de 
kalkrijkere gebieden raakt de kalk 
steeds meer uitgespoeld en worden 
ook daar ,de gevolgen merkbaar. 
Behalve schade aan natuur en land
oouw wordt schade aangericht aan 
gebouwen, kunstvoorwerpen, archie
ven, bruggen, dakgoten en balkons, 
met een waarde van ca. 70 miljoen 
gulden per jaar. De schade aan de 
landbouw wordt geschat op 10% op
brengstvermindering, wat in de hon
'Clerden miljoenen guldens loopt. 

te laat? 
Gezien de toenemende snelheid dan 
de schade door zure neerslag moeten 
op zeer korte termijn drastische 
maatregelen genomen worden. Maatre
gelen die pas over 8 à 10 jaar ef
fect hebben komen te laat. In West

Uuitsland is men door de bossterfte 
erg geschrokken. Er wordt aan een 
ontzwavelingsprogramma gewerkt ter 
waarde van 12 miljoen DM. Sommige 
ûuitse electr:ïciteitsbedrijven heb
ben hun zwaveluitstoot al .met 80% 
verminderd. Nederland komt. ver ach
teraan met maatregelen. Tot voor 
kort gold als uitgangspunt van het 
beleid niet of het milieu werd 
aangetast, maar of de gezondheid 
van mensen door luchtverontreini
ging in gevaar 9ebracht werd. Dat 
mensen ook zullen sterven als de 
planten sterven werd blijkbaar 
niet ingezien. Het blijkt, en dat 
was al veel langer bekend, dat veel 
plantesoorten veel gevoeliger voor 
luchtverontreinigingen zijn dan men 

sen. Dit kan een factor 100 of 1000 
zijn. ~en teveel op de mens gerich
te visie blijkt duidelijk kort
zichtig te zijn. Om de schade door 
de verzuring te bestrijden moet de 
productie van de verzurende stoffen 
binnen enkele jaren met een factor 
4 omlaag gebracht worden, en op den 
duur moet het zelfs een factor 8 
omlaag. 

mogelijk heden 
De productie van zwaveldioxide in 
Nederland is de laatste jaren flink 
gedaald, vooral omdat er in de elec 
triciteitscentrales meer gas en min 
der olie werd gestookt, en de olie
raffinaderijen ~ar op 50% van hun 
capaciteit werkten. In de toekomst 
zal de zwaveldioxide-productie door 
meer kolenstook sterk toenemen, 
vooral omdat er in de kolencentrale 
niet of maar voor d~ helft ont
zwaveling gaat plaatsvinden. 
wat nodig is, is een verplichting 
voor volledige rookgasontzwaveling 
voor alle olie- en kolencentrales, 
en voor de industrie. Shell en Esso 
verduobelden hun winsten, maar hoe
ven i~ Nederland geen cent uit te 
geven voor ontzwaveling van hun pe
trochemische installaties, De elec
triciteitsbedrijven willen dat de 
kolencentrales pas in 2000 voor 
100% ontzwaveling hoeven toe te pas 
sen. De Tweede Kamer wil dat dit 
voor 1990 gebeurt. De regering zit 
daar tussen in. Voor het moment 
wil zij een productieplafond instel
len van 475.000 ton so2 per jaar, 
wát op den duur beperkt moet wor
den met 30% tot 350.000 ton. De 
regering loopt daarbij achter de 
feiten aan, want in 1983 was de so2 
uitstoot volgens het C.B.S. nog 
maar 360.000 ton. Het plafond is 
nu 500.000 ton per jaar. Met een 
verplichte volledige óntzwaveling 
voor industrie en centrales kan in 
1988 een so2-uitstoot van 125.000 
ton bereikt worden, wat een ver
mindering is van 65%. 
Voor stikstofoxiden ligt het anders. 
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Hier is het vervoer de grote boos
doener. Oplossing moet hier ge
zocht worden in: 
1. zuivering van de uitlaatgassen, 
2. schonere en betere motoren, 
3. vermindering van het auto-vervoer. 
Voor een goede zuivering is het een 
voorwaarde dat de brandstof geen 
lood bevat. Daarom 'Is loodvrije ben
zine zo belangrijk. Dit kan alleen 
door wettelijke maatregelen. 
Industrie en electriciteitscentra
les produceren ruim 30% van alle 
stikstofoxiden, wat tn 1982 nog 
160.000 ton was. In totaal was 
de stiksofoxideproductie toen 
520.000 ton. Op den lange duur 
is volgens de regering een be .. 
perking tot 200.000 ton moge-
lijk. Dat is echter geheel af
hankelijk van de snelheid 
waarmee maatregelen worden ge
troffen. Loodvrije benzine,ver
plichte zuivering van uitlaat
gassen, schonere en betere mo-
toren kunnen binnen enkele ja-
ren ingevoerd worden. 
Internationaal kan Nederland 
zich dan ook harder opstellen 
wat betreft ei sen aan andere lan• 
den. Overname van Japanse, Amè
rikaanse of Zweedse normen zou 
voor de E.E.G. al een hele ver
betering betekenen. 

verbieden? 
Wat betreft de ammoniak ligt het 
wat moeilijker. Ten eerste vormen 
boeren economisch bezien een zwak
ke groep, en ten tweede is de mest
productie maar langzaam terug te 
dringen, als er tenminste geen 
drastische maatregelen getroffen 
worden, en het consumptieniveau van 
bio-industrie-producten gelijk 
blij ft. Nodige maatregelen zijn : 
1. beperking van de blo-industrie, 
2. strengere eisen aan de bedrijven 
3. zware ooetes op illegale mest

dumpingen. 



~;w..,~/é) 

kernenergie 
Volgens sommige voorstanders van 
kernenergie zijn de kerncentrales 
dê oplossing voor de zure neerslag. 
Dit is geheel bezijden de waarheid, 
om de volgende redenen: 
1. kernenergie komt niet in plaats 
van de vuile kolen maar in plaats 
van het schone aardgas. De rege
ring wil dat kolen en kernenergie 
op den duur 80% van alle electrici
teit gaan opwekken. Nu is dit 30%. 
Hierdoor zal meer so2 worden gepro
duceerd 1n plaats van minder. 
2. het zure neerslag-probleem is 
een acuut probleem, terwijl kern
centrales pas over 10 a 15 jaar in 
bedrijf komen. Te laat dus om een 

oplossing te brengen. 
3. vier kerncentrales zullen aan 
bouwkosten ca. 20 miljard gulden 
opslorpen. Voor minder geld kun
nen al afdoende maatregelen tegen 
zure neerslag getroffen worden. 
4. het grootste deel van de zure 
neerslag wordt niet door electri
citeitscentrales veroorzaakt, maar 
door de industrie, het verkeer, de 
bio-industrie en de olie-raffinade
rijen. De centrales zijn "goed" 
voor 25% van het probleem. Kerne
nergie zou hoogstens de helft van 
alle stroom leveren en dus voor 
maximaal 12% een bijdrage aan de 
zure neerslag. 
5. uit onderzoek in Frankrijk en 
West-Duitsland blijkt dat kerncen
trales bijdragen aan de verergering 
van het probleem. Ze lozen n.l. ra-

dioactieve koolstof (C..,l4). tritium 
fluor en krypton dte vooral in de 
herfst en winter de schadelijke wer
king van de zure neerslag verster
ken. 
Kerncentrales lossen het .zure neer
slag probleem duidelijk niet op, 
maar verergeren het eerder. Daarbij 
komen nog alle nadelen van kernener 
gie. Conclusie: liever niet dus. 

konklusie 
Er is werk aan de winkel voor poli
tici en milieu- en energiebeweging. 
We kunnen het risico niet nemen om 
nog eens 5 of 10 jaar toe te zien 
of de natuur de vervuiling kan ver
werken. Uit alles blijkt dat de 
grenzen zijn bereikt en de schade 
door verzuring en vervuiling 
steeds sneller toenemen. J.B. 

KERNAFVAL IN BRABANTSE KLEI? 
OPLA KIJKT NAAR BELGIE 

Kernafval kan het best opgeslagen 
worden in zout of klei. Dat is één 
van de conclusies uit het rapport 
van de Commissie Opberging te land. 
Zout heeft we 1 H swaar de voorkeus, 
maar kleilagen in Noord-Brabant 
vormen een goede tweede. 

lCK 
Al 10 jaar lang verschijnen er rap
porten over de opslag van kernafval 
In een rapport van de advies com
missie van de regering (de ICK) uit 
1975 staat dat atoomafval eventueel 
opgeslagen kan worden in klei of 
in zout. Deze commissie vindt zout 
echter het beste en beveelt proef
boringen in zout aan. Deze boringen 
stuitten op verzet bij de Noorde
lijke bevolking en besturen. Geen 
proefboringen in zout dus. 
De regering wilde echter haast ma
ken en kondigde daarom in 1978 een 

versnelde uitvoering van de proef
boringen aao. Maar ook dat ging 
niet dóor. De Twee Kamer besloot 
de proefboringe~ uit te stellen 
tot na de Brede Maatschappelijke 
Discussie. Nu deze di.scussie voor
bij is worden d~ proefboringsp1an~ 
nen weer uit de la gehaald. Eerst 
heeft de regering een aantal plooi
en rechtgestreken: in de ICK b1e~ 
ken een aantal mensen te ~itten die 
de plannen van de rege~ing niet on
derschreven. Daarom is de advies
raad opgeheven en kwam er een 
nieuwe voor in de plaats, met een 
nieuwe naam, en zonder de dissiden
ten dezelfde mensen. Een commissie 
heeft nu een rapport over opslag 
te land uitgebracht. 

OPLA 
De commissie gaat ervan uit dat al 
vast staat dat veilige opslag van 

atoomafval mogelijk is, Net als in 
1975 wordt opslag in klei of in 
zout besproken. V~lgens het rap
portzijn er in het zuidwestelijke 
deel van Noord-Brabant kleilagen 
aanwezig, die vergelijkbaar zijn 
met de situatie te t1ol {in Bel
gië). Dit is de plaats waa.r de 
Belgen hun kernafval op willen 
slaan. De gegevens uit België gel
den ook voor Nederland, daarom 
moet Nederland goed op de hoogte 
blijven met wat België doet. om 
daarmee een "vergelijkingsbasis 
te scheppen voor opslag in zout". 
Toch vindt de commissie dat van 
zout meer bekend is. Daarom vindt 
de comm1ssie zout nummer één, ter
wijl klei "als een tweede moge
lijke keus" wordt beschouwd. De 
commissie vindt het niet noodza
kelijk nu onderzoek te verrichten 
naar opberging in klei. Dit is wel 
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nodig als opslag in zout afvalt. 
De nadruk ligt opslag in zout. In 
Nederland zijn er diep gelegen 
zout-lagen: een strook van de Ve
luwe via de Noord-Oost polder 
naar Noord-Holland. Daarnaast zijn 
er zoutkussens en -koepels onder 
Noord-Oost Nederland en onder het 
Nederlandse deel van de Noordzee. 
lr zijn derhalve een groot aantal 
opslagmogelijkheden. In 1976 is 
gekozen voor opslag in zoutkoepels, 
maar de commissie maakt nu geen 
keuze. Alle mogelijkheden moeten 
bestudeerd worden. Terwijl tot nu 
de ongerustheid over de proefbo
ringsplannen zich beperken tot het 
Noorden, kan deze zich dus uitbrei
den tot grote delen van Nederland. 

fasering 
De commissie stelt voor meteen te 
beginnen met papieren onderzoek~ 
voorontwerpen van opslagmethoden, 
vergelijking van zoutvoorkomens 
in Nederland op basis van al be
schikbare kennis. Daar ts men tot 
midden 1986 mee bezig, het onder
zoek kost 30 miljoen gulden. Midden 
'86 wordt er een keuze gemaakt 
voor één opslagtechniek (v.b. mijn 
of stortholte) en voor één opslag
plaats (v.b. zoutkoepels of -laag). 

In september verscheen 
"Kernenergie, verlichting of con
flikt" van Herman Damveld dat na 
de BMD de draad weer oppikt van 
de energiebeweging.Vanuit de ge
schiedenis-welke nota's van wan
neer en wat stond er ook alweer 
in- wordt er weer een lijn aange
bracht in het grote drama dat 
'overheid en kernenergie' heet. 

De peri ode vanaf 3 jul i 1957, 
toen er een nota inzake de 
kernenergie verscheen die er 
vanuit ging dat de gehele neder-
1andse energiebehoefte gedekt kon 
worden door de kernenergie tot en 
met de nota van mei 1984 waarin 
kernenergie weer als goedkoopste 

de soort zullen proefbormgen ver
richt worden tot op 500 meter diep
te. Deze duren 2 jaar en kosten 
20 miljoen gulden. 
Oe volgende fase bestaat uit onder
zoek op één plaats, de beste van de 
twee van de vorige fase. lr worden 
honderden proefboringen tot 500 me
ter gepland evenals proefboringen 
in het zout zelf. De commissie kan 
niet aangeven hoeveel deze boringen 
gaan kosten. Wel gaat de commissie 
ervan uit dat men er ongeveer 10 
jaar mee bezig zal zijn. Ter verge
lijking: in West-Duitsland kost een 
dergelijk onderzoek met inbegrip van 
het aanleggen van een mijn 2,8 mil
jard gulden. Het onderzoek zou dus 
in 1998 klaar kunnen zijn. De com
missie merkt echter op bij haar 
tijdschema geen rekening te hebben 
gehouden met vertraging vanwege het 
verkrijgen van vergunningen en te
genwerking van besturen e.d. • 

niet toegestaan 
Tegenwerking valt zeker te verwach
ten. Proefboringen voor opslag van 
kernafval in zoutkoepels zijn in de 
provincie Groningen en Drenthe niet 
toegestaan. Bovendien heeft de com
missie Opslag te land een rapport 

qemaakt waar nogal wat op aan te 
merken is Men spreekt van "verken-

aangeprezen, 
door Herman stap voor stap 

behandeld. V'a de atoomprogramma's 
en energienota's en de 3 nieuwe 
kerncentrale's van 1980 naar de 
BMD en verder. 
De kostenproblematiek en de pro
blemen rond het opbergen van radio
aktief afval in zoutkoepels staan 
in aparte hoofdstukken. 
~~ar het boek is meer dan een over
zicht van de geschiedenis van een 
strijd tussen voor- en tegenstanders 
want naast de voorstanders heb je 
ook nog de rol van de staat:"aan
vankelijk verdedigt de regering 
haar kernenergiebeleid door te 
wijzen op het belang van een eigen 
nederlandse reaktor industrie. Nu 
nederland geen eigen centrales kan 
bouwen worden de stroomtarieven 
voor de gehele industrie naar voren 
gehaald.De overheid is partij in 
het konflikt over kernenergie" en 
van de wetenschap: "sommige voor
standers maken gebruik van een ex
clusief wetenschapsbegrip waarbij 
ze uitsluitend hun eigen handelen 
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ningsboringen" met als bedoelinq 
de beladen term "proefboringen" te 
vermijden. Bovendien werd tijdens 
de Brede Maatschappelijke Discus
sie vastgesteld dat geen van de 
zoutkoepels voldoet aan de door de 
regering gestelde eisen. Je zou 
dus verwa~hten dat de adviseurs van 
de regering op zouden houden met 
plannen voor opslag in zoutkoepels. 

nietdoelmatig 
Maar Nee. De commissie Opslag te 
land stelt in haar rapport dat die 
eisen "niet doelmatig" zijn. Daarom 
worden die eisen afgeschaft. In 
plaats daarvan moet een opslagplaats 
voldoen aan het "radiologisch toet
singscriterium". Maar dit criterium 
moet nog ontwikkeld worden. 14et an
dere woorden: de commissie wil ko
men tot de keuze van één opslag
plaats, maar weet eigenlijk nog 
niet op grond waarvan die keuze ge
maakt moet worden. Door de vroegere 
eisen af te schaffen zijn in de ogen 
van de commissie de zoutkoepels toch 
geschikt voor de opslag van atoom
afval. Blijkbaar zijn dergelijke 
trucages nodig om de proegboringen 
er door te krijgen. Het verzet van 
het Noorden tegen die proefboringen 

al acht jaar. Steef van Duin 

Het boek kost !12,50 en is verkrijg
baar bij de mi 1 ieufederatie en bij 
de groenwinkel. 

gewenteld op de bevolking en 
op de kolen- en staalindustrie. 
Alleen maar in schijn is kern
energie goedkoop. Het Russis~he 
atoomprogramma stort vrijwel 
letterlijk in elkaar. De re
cente internationale ervaring 
met kernenergie leert, dat het 
onjuist is, kernenergie de 
goedkoopste elektriciteitsbron 
te noemen. De bouw van nieuwe 
kerncentrales betekent eerder 
een zware financiële last.H.~. 



KOSTPRIJS KI. IN STIJGENDE LIJN 
NOTA VAN AARDENNE GECORRIGEERD 

De Amerikaanse presid$nt Reagan 
deelde eind april 1984 mee van 
plan te zijn elektriciteisbedrij
-ven te helpen die vanwege de 
bouw van kerncentrales in finan
ciële problemen zijn gekomen. 
Reaq~m wil voorkomen dat in het 
verkiezinqsjaar elektriciteits
bedrijven bankroet gaan (1). 
Het meest beèlreiqd met faillise
ment zijn de elektriciteitsbe
drijven Li1co, vanweqe de bouw 
van de kerncentrales ShOreham 
en Nine Mile Point-2 (2) en 
Publio Service of New Hampshire 
vanwege Seabrook ( 3) • 
In dezelfde tijd bracht de Ne
derlandse Minister van Ekonomische 
Zaken van Aardenne een nota uit, 
waarin staat dat kernenergie de 
qoedkoopste elektrioiteitsbron 
is (4). 
Daarbij bespreekt de minister 
zowel een kernoentrllle van 1000 MW 
als van 600 MW. De laatste zou 
c;iuurder uitvallen dan een 1000 
HW-centrale. Genoemde nota van 
de ministe-r is voor de Milieufede
ratie Groninqen de aanleiding 
voor de volgende kritiek. Daarbij 
beperken we ons tot de opwekkinga
kosten van een kerncentrale van 
1000 MW. De onderschattinq van 
de kostprijs van stroom uit een 
kerncentrale geldt ook voor 
stroom uit een 600 MW kerncentxàle. 
De Milieufederatie Groningen heeft 
tijdens de Maatschappelijke Dis
cussie Energiebeleid haar 
uitvoerig beargumenteerde standpunt 
over de kosten van kernenergie 
naar voren gebracht (!:,). 
Dit standpunt heeft meegewogen 
in het Tussenrapport en het 
Eindrapport van de Stuurgroep 
Maatschappelijke Discussie Ener
giebeleid. ~xhalve betreurt 
de Hilieufederatie Groningen 
het, dat de minister zich 
hoofdzakelijk baseert op een 
studie van het Koninklijk Insti
tuut voor Ingenieurs (KIVI) (6). 
Het lijkt wel, of er in het 
geheel geen brede maatschap
pelijke discussie is gevoerd. 
Hoewel de Milieufederatie 
Groningen zou kunnen volstaan 
met een herhaling van haar 
argumenten, zullen we ons 
beperkten tot de weergave 
van een aantal zeer recente 
gegevens. 

1 stijging 

Minister van Aardenne gaat 
uit van een bouwstart van een 
kérnce.ntrale per 1-1-1988. 
Volgens de Minister zijn de 
"huidige globale investerings
kosten" van een kerncentrale 
van 1000 MW 3100 miljoen, 
otwel f 3100 per kilowatt 
(kWe). De minister gaat uit van 
de impliciete veronderstelling, 
dat de investeringskosten van 
kerncentrales tussen nu en de 
bouwstart niet zullen stijgen. 
Dit is echter in strijd met de 
ervaringen in een groot aantal 
landen, waar sinds het begin 
van de jaren zeventig de inves
teringskosten jaarlijks met 
6 tot 13• zijn gestegen (7). 
Hans~ Hijst er in een recent 
utikel in Atomwirtschaft op, 
dat de Duitse investeringskosten 
van kerncentrales van miélden 1971 
tot midden 1982 met 15% per jaar 
zijn ~steqen1 hij konventionale 
centrales bedroeg. die stijging 
12% (inklusief rookgasontzwave
ling) (S). Indien we ervan uit
gaan, dat ook in 1988 kerncen
trales 3% sterker in prijs 
stijgen dan konventionale 
centrales, wordt stroom uit een 
kerncen~ale daardoor 0.5 cent 
per kilowattuur duurder dan 
stroom uit konventionele 
centrales. 

2 levensduur 
Minister van Aardenne gaat als 
standaard uit van een levensduur 
van een lternoantrale van 25 jaar. 
De Milieufederatie Groningen 
heeft tijdens de BMD gesteld 
dat 25 jaar te. hooq is (9). 
~ecente gegevens bevestigen dit 
beeld: de Duitse kerncentrale 
MZFR wordt na 19 jaar bedrijf 
stilgelegd, de Franse Chinon A-2 
haalt 20 jaar, de ·Franse G-3 
weliswaar 25 jaar, maar de 
eveneens Franse Monts d'Arêe 
slechts 14 jaar (10). Daarom 
blijft de MilieUfederatie 
Groninqen bij de stelling dat 
het beter is uit. te gaan van een 
1evensduur van 20 .jaar. Daardoor 
stijgen de kosten van kernenergie 
met 0. 7 cent per kWh. 

3 investeringen 
De investeringskosten bedragen 
1100 gulden per kWh, stelt van 
Aardenne. Daar komt nog een 

bouwrente bij van 375 gulden 
per kW. In vergelijking met recen
te buitenlandse gegevens blijkt 
echter dat deze investerings
kosten te laaq zijn. 
a. West-duitsland. Op 10-8-1982 

Werden de investeringskosten 
voor de kerncentrale Lingen 
begroot op 3. 7 miljard DM. 
De investeringskosten van 
ISAR-2 werden in jul 1982 
begroot op 5.4 miljard DM 
(zonder bouwrente, met eerste 
kern), inklusief de te 
verwachten prijsstijging (11). 
Uitgaande van een reële prijs
stijging van 6% per jaar zijn 
de investeringskosten van ISAR-2 
in prijzen van 1984 ruim 4700 
gulden per kW (1 DM~ f 1.10). 
Eind 1982 werden de investering 
kosten van G:KN-2 begroot op 
4.67 miljard DM, zonder bouw
rente (12l. In hèt jaarverslag 
1982/1983 (van 1.10.1982 
tot 30.9.83) van de reaktor
bouwer Kraftwerk Union 
staat, dat in genoemd jaar 
de waarde van de orders met 
8 miljard zijn toegenomen. 
Daarvan komt 4.8 miljard 
op rekening van aanpassing 
van de investeringskosten 
van GKN-2 en Lingen1 in 1975 
waren deze orders opgenomen 
in het bestand van de Kraft
werk Union (13). 
Volgens Bansen moet bij de 
bedrijfname in 1989 van een 
duitse kerncentrale met 
investeringskosten van 5200 
DM/kW gerekend worden (14). 
omgerekend naar 1984 is dit 
4480 gulden per kW. 

b. Engeland. De investeringskosten 
van de eventueel te bouwen 
kerncentrales ~izewell B 
bedragen volgens het Engelse 
Ministerie van Energie 1000 
Engelse pond pex JtWt,, 
zonder bouwrente (151, in 
prijzen van 1980. Omgerekend 
naar 1984, waarbij 1 Engelse 
pond gelijk is aan f 4.SO, 
zijt. de irtvesteringskosten 
4800 gulden per kW. 

c. Amerika. De gemiddelde inves
teringskosten voor de kern
centrales die in september 
1Q81 in aanbouw waren, 
bedroeg - met inbegrip van 
bouwrente - 2400 dollar per 
kW (16). omgerekend (1 
dollar is gelijkgesteld aan 
f 2.80 om de dollar niet over 
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te waarderen) is dit ruim 
6700 gulden per kW. Indien 
we rekening houden met de 
hogere rente in Amerika, 
moeten we dit bedrag met 15% 
corrigeren ( 17) 1 zodat we 
uitkomen op f 5700 per kW 
(inklusief bouwrentel. 

d. Framatome uit Frankrijk zal 
in China de Guangdong
kerncentrale bouwen. Bij bouw 
in Frankrijk zelf is er sprake 
van subsidies e.d. (18), maar 
bij het China-projekt kunnen 
we zien hoeveel de Franse 
kerncentrales werkelijk 
kosten. Pe vice-directeur van 
dit projekt, Shen Jian Sheng 
heeft eind april meegedeeld 
dat de investeringskosten 
(inclusief bouwrente en 
kostenstijgingen) 3 miljard 
dollar bedragen (19). Daarbij 
wordt uitgegaan van een bouw
tijd van 6 jaar. De inv'esterinqs
kosten zijn omgerekend 4700 
gulden per kW. 

Uit genoemde recente cijrers wordt 
duidelijk dat de door de minister 
vennelde investeringskosten te 
laag zijn. Een bedrag van 4400 
gulden per kWe zonder bouwrente 
is, gezien de projekten die inter
nationaal uitgevoerd worden of 
op stapel staan, realistischer. 
De kosten voor ontmanteling worden 
meegerekend bij de investeringskos
ten. Aan de reeds door de Milieu
federatie Groningen naar voren 
gebrachte argumenten voor minstens 
een verdubbeling van de ontmante
lingskosten, kan het volgende toe
gezegd worden. De ontmanteling 
van de Oostenrijkse kerncen-
trale, die niet in bedrijf is 
genomen na een referendum en 
dus niet radio-aktief is, kost 
volgens de eigenaar van die 
kerncentrale, GKT, 3 tot 5 mil
jard Oostenrijkse Shilling (dit 
is 480 tot 800 miljo.en gul4en) 
(20). Dit is aanzienlijk meer 
dan 170 miljoen gulden, die de 
ontmanteling volgens van Aardenne 
kost. Een verdubbeling tot 340 
miljoen lijkt een voorzichtige 
aanname. 
Bij on2:e veron4erstellingen 
van investeringskosten zonder 
bouwrente van 4400 gulden per 
kW en een verdubbeling van de 
ontmantelingakosten, bedragen 
de kapitaalskasten 6.9 cent 
per kilowattuur. D.aarbij gaan 
wij met de minister uit van 
een bedrijfstijd van 5700 
uur per jaar en een bouwtijd 
van 6 jar, hoewel er goede 
redenen zijn om een lagere 
bedrijfstijd en een hogere 
bouwtijd te nemen: zelfs het 
Koninklijk Instituut voor 
Ingenieurs; waar de minister 
zich in zijn nota veelvuldig 
op beroept, gaat uit van een 
bouwtijd van 7 jaar (22), 
hetgeen een hogere bouwrente 
tot gevolg heeft. Onz.e 
.annames zijn derhalve konser-
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vatief te noemen. 

4 opwerking 
Qpwerking kostte volgens van 
Aardenne 3100 per kilo. Dit 
is hoger dan vorige aannames 
van 2200 gulden per kilo. Het 
gaat echter nog steeds om 
schattingen van bet bedrag 
dat opwerking in nieuw te 
bouwen fabrieken zal kosten. 
Pe bouwekosten V<Ul een opwer
kingsfabriek vertonen een 
stijgende tendens. Bovendien 
moet het kernafval getrans
porteerd worden. Minister van 
Aardenne verwacht een prijs
daling als nieuwe opwerkers 
op de markt zullen komen als 
w-Duitsland.. Dit is echter 
niet juist. Want ten eerste 
blijft opwerkingakapaciteit 
schaars en ten tweede kost 
opwerking in een nieuwe Duitse 
fabriek 4300 IK per kilo (23). 
De veronderstel.Jtng is daarbij 
dat de opwerkingsfabriek. 4 
miljard DM kost; dit bedrag 
is intussen echter gestegen 
tot ongeveer 8 miljard OM (24) • 

Prijsdaling vanopwerking valt 
daarom niet te veEWachten. 
Eerdar moeten lij!. ar vanuit gaan 
dat opwerking duurder wordt, 
bijv. 4000 gulden per kilo gaat 
kosten. De brandStofkosten zijn 
op grond hiervan 0.6 cent per 
kWh hoger dan in de nota van de 
minister staat. 

5 opslag 
De onkosten voor .opslag van 
radioaktief afVal in zoutkoe
pels worden door de minister 
berekend op l;)asis van de 
KI'VI-studie. J)aarbij valt op 
dat de minister uitsluitend 
de kosten voor de aanleg van 
een mijn neemt ~ijl die 
kosten bovendien onderschat 
worden (25}. 
De minister verqeet de bedrijfs
kosten. Derhalve lijkt de ver
hoging van d9 opslag kosten 
met 0.7 cent per kWh op zijn 
plaats. 

6 bedrijfskosten 
Bedrij fskosten van 1.1 cent 
per kWh, als volgens van 
Aardenne, is lager dan elders 
aangenomen word.t; een bedrag 
van 1.6 cent per. kWh is meer 
aanvaardbaar (26}. 

7 verzekering 
verzekeringskosten voor aanspra
kelijkheid bij een groot onqeval 
zijn ten onrechté laage ~houden, 
door de bescherming die de 
exploitant van een kerncentrale 
verkrijgt.. Door de overheid 
is gesteld, ~ onbeperkte 
aansprakeliikheid 4e outJikkpl.ing 

van kernenergie emstig in ge
vaar zou kunnen brengen, van
wege de zware financiAle 
lasten die het gevolg zijn van 
onbeperkte aansprakelijkheid (27). 
Deze kunstmatige lastenver
li.chting van kernenergie 
is onaanvaardbaar. ondui4e
lijkheid blijft echter ook 
na de BMD hoe hoog de lasten 
zullen worden bij onbeperkte 
aansprakelijkheid. 

8 duur 
De volgende korrecties op 
4e kosten van kemenergie, als 
ve:r:meld in de nota van de 
minister, moeten WO&'den aange
bracht: 0.5 c/kWh veo:r stijging 
toekomstiqe investeringskosten; 
0.7 c/kWh voer levensduur 20 
jaar; 2.0 c/kWh voor hogere 
aktuele investerings- en ont
mantelingskosten; 0.6 c/k:Wh voor 
opwerking; 0. 7 c/kMh voor opslag 
kernafval.; 0. 5 c/k:Wh VOOJ;' Péêlrijfs
kosten; onbekend bedraq voer 
verzekeringen. Totale korrectie 
5 cent per kilowattuur, waarmee 
kernenergie 13. 1 cent per kWh 
kost. In vergelijking met kolen 
(9. 7), gas (12.6-14.2), wind 
(13.0), warmte-kracht (10.3-
10.6) is een kemenerqiecentrale 
van 1000 MWe bijna in alle ge
vallen het duurst. Een kerncen
traLe van 600 MW is zeker de 
duurste stoombron. 
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DUITSE ZOUTKOEPELS ONGESCHIKT 
FOUTE VOORLICHTING OVERHEID 

Begin april j.l. schreven vrij
wel alle kranten lovend over 
opslag van kernafval in duitse 
zoutkoepels. Dit naar aanleiding 
van een reis naar de zoutkoepel 
te Asse, georganiseerd door 
het Nederlandse Ministerie van 
Ekonomische Zaken. Geijzers, 
direkteur Elektriciteit en Kern
energie van dit ministerie, zei 
dat het doel van de reis was 
duidelijk te maken, dat opslag 
in zout een reêle mogelijkheid 
is. Eveneens in april meldde 
minister Winsemius van o.a. 
Milieubeheer dat een vergunnings
procedure voor hernieuwde opslag 
van atoomafval in Asse gestart 
is. Op een hoorzitting van 
de duitseBondsdag op 20 juni j.l. 
bleek echter dat de regering een 
foute voorstelling van zaken 
heeft gegeven. 
Tijdens de hoorzitting sprak prof. 
Röthemeyer van de Physikalisch
Technische l!undesanstalt, PTB1 
dit is de organisatie die verant
woordelijk is voor het vinden 
van opslagplaatsen voor atoomaf
val. Röthmeyer stelde dat 95\ 
van het volume van het West-Duitse 
afval opgeslagen zal worden in 
de schacht Konrad, een vroegere 
ijzerertsmijn. Het overige afval, 
waaronder het zeer giftige, 
warmteafgevende splijtinqsafval, 
moet in de zoutkoepel te Gorleben 
opgeslagen worden. Bij navraag 
door leden van de Bondsdag zei 
Röthmeyer, dat er geen verqunnings
procedure loopt voor opslag te 
Asse en dat deze zoutkoepel e
ventueel als reserve dienst kan 
doen. Pas na 1987 zal bekeken 
worden of opslag te Asse nodig 
en zinvol is. 

Blijkbaar is men er tot nu toe 
niet in geslaagd te bewijzen 
dat een veilige opslag in Asse 
mogelijk is. Dat is overigens 
niet verwonderlijk bij een 
zoutkoepel, waarvan twee van 
de drie schachten onder water 
staan. 

Gorleben 

daarvan zijn echter niet wat 
men ervan gehoopt had. 
Professor Duphorn van de Univer
siteit te Kiel heeft in opdracht 
van de PTB de resultaten van de 
proefboringen bestudeerd. Dat 
leverde een aantal verrassingen 
op. Zo kwam hij tot de kon
klusie dat de toP van de 
zoutkoepel Gorleben een 
miljoen jaar geleden minstens 
40 meter boven het huidige 
zeenivo lag. In die tijd was 
de bodem bevroren, maar later 
lostten minstens 280 meter van 
de zoutkoepel op. Tijdens de 
Saale-ijstijd, die 130.000 
jaar geleden eindigde, kwamen 
er nog eens 100 meter bij. 
Deze gebeurtenissen zijn in 
strijd met de verwachtingen 
die een rol hebben gespeeld 
bij de keuze voor Gorleben 
~ 1977. Geologen als profes
sor Venzlaff van de Bundes
anstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe gingen er nl. van 
uit dat de Gorleben-zoutkoepel 
de afgelopen 60 miljoen 
jaar niet door water is aange
tast. Duphorn rekent echter 
voor, dat sinds die tijd 4 
kubieke kilometer zout in 
water is opgelost. Nu lost 
jaarlijks nog zo'n 10.000 
kubieke meter zout op. Daarom 
is het volgens Duphorn niet 
gerechtvaardigd om Gorleben 
verder te onderzoeken. Vanuit 
wetenschappelijk standpun~ is 

dat er kontakt is tussen de 
zoutkoepel en het grondwater 
stelt men plotseling dat dit 
niet erg is. Nog in 1977 dacht 
men daar anders over. De eisen 
worden dus aangepast aan wat 
men heeft aangetroffen in Gor
leben. 
Volgens de plannen zal niet 
voor 2000 het eerste afval in 
Gorleben opgeborgen worden. 
De kosten zijn, naar Röthmeyer 
meedeelde: 185 miljoen mark 
voor het onderzoek tot nu 
toe, 944 miljoen mark voor 
onderzoek ondergronds en 
1511 miljoen mark voor het 
aanleggen van de mijn. Totaal 
2640 miljoen mark. Daar komen 
jaarlijkse bedrijfskosten van 
120 miljoen mark bij. Ter 
vergelijking: minister van 
Aardenne meent voor 375 miljoen 
gulden een mijn in een zout
koepel te kunnen aanle~gen. Bij 
de voortgang van het onderzoek 
te Gorleben doen zich verschil
lende problemen voor. Voordat 
men schachten in de zoutkoepel 
aan gaat leggen, moet de grond 
bevroren worden. Dit om te voor
komen dat grondwater in de 
zoutkoepel stroomt. Men heeft 
een jaar nodig om de zaak te 
bevriezen. Die stroom kan mooi 
door kerncentrales geleverd 
worden. 

Ahaus 
hij ervoor, dat er minstens Voor het geval het met Gorleben 
dr~e zoutkoepels bestudeerd niet zo voorspoedig gaat als 
worden. Bovendien wijst Duphorn de atoomlobby denkt, heeft 
op 80 mijnen in duitse zoutkoe- men tijdelijke opslagplaatsen 
pels, die tot nu toe volgelo- achter de hand. De atoomlobby 
pen zijn met water en op een wil snel beginnen met de 
gas-explosie bij een proefbo- bouw van een dergelijke opslag 
ring in 1969 in de zoutkoepel in Ahaus, vlak over de grens 
Rambow, die met Gorleben ver- bij Enschede. Weliswaar heeft 
bonden is. Bij die boring de betreffende deelstaat een 
stootte men op gas in het zout. spoedig begin van de bouw ver-
Dit gas ontbrandde, waarbij boden, maar dat is voor de 
de boortoren verwoest werd. atoomlobby niet relevant, 
De konklusies van Duphorn zoals gesteld werd op de hoor-
werden onderschreven door o.a. zitting van de Bondsdag. Blijk-
de prof. Herrmann, een ervaren baar hoeft de atoomlobby zich 
zout-geoloo<j, en door prof. niet aan de wet te houden. H.D. 
Grimmal van de Universiteit 

De atoomlobby heeft opslag te Hamburg. Andere geologen De tijdelijke opslagplaats 
te Asse derhalve afgeschreven. vinden dat niet is bewezen is Gorleben geworden. De eer-
De zoutkoepel die nu voor de dat Gorleben ongeschikt is. ste ladingen kernafval zijn o 
oplossing moet zorgen ligt 8 en 9 oktober vervoerd.2000 
in de buurt van Gorleben. Daar • t 2000 demonstranten slaagden erin 
zijn sinds 1979 proefboringen nle voor om het transport .3x te steppe 
verricht in en rondom de Men verwacht zo'n 300 trans-
z'"'o;.u;.t;.k;oo;.e;,:pe;.;.l;.·...;De .... .;r.;e.;s.;u.;l.;t;;a.-te,.n-. _______ NU __ u_i_t_d..;e~p-r_o_e_fbo_r_l._. n...;g::..e_n_b_l_i..:j~k..;t _ _.. _ _...porten per jaar. uit WI SE 
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NIEUWE KERNCENTRALES 

EN ANDERE WETENSWAARDIGHEDEN 

Het kabinet is nu al maanden aan 
het vergaderen, onderhandelen en 
afwegen hoeveel nieuwe kerncent
rales zij in Nederland wil bouwen. 
Winsemius wil er maar een en van 
Aardenne wil er veel, dus zal er 
wel een Lubberiaanse oplossing 
komen: voorlopig een en daarna 
pas meer 
De milieubeweging mag niet meedoen 
Wij hebben toch pas nog de BMD ge
had? Wij hebben voor hen nu ook de 
keus uit een of meer. Zo presteer
de een hoge ambtenaar van VROM het 
om de milieubeweging te vragen het 
voorstel van Winsemius te steunen. 
Het eens te worden op een dus. 
Wie hier niet gelukkig mee is, zijn 
de werkgevers. Zij voelen meer voor 
veel kleine centrales, zo'n stuk of 
8 van on eveer 600 MW. Zij denken 

16 

dat het aandeel van de nederlandse 
industrie dan groter zal kunnen 
zijn. Dit ook met oog op eventuele 
export naar derde wereldlanden. 

plaats 
waar moeten de nieuw te bouwen kern
centrales van 1000 MW per stuk komen 
te staan? Op dit moment zijn Moer
dijk, Borsele, Ketelmeer (NOP) en 
Eemshaven met stip op 4 de belang
rijkste gegadigden. Van deze vier 
is de Moerdijk nieuw. het stond niet 
op het oorspronkelijke lijstje van 6. 
Dat zal wel te maken hebben met het 
feit dat in tegenstelling tot het EGO 
die geen nieuwe centrales wil, het 
elektriciteitsbedrijf van Noord-Bra
bant ze wel graag wil. En dan nog het 
liefst op de Moerdijk (p.s.:van Agt 
de commisaris der konin in aldaar is 

er ook voor) . 

Maasvlakte 
Nog even een aanvulling op het stuk 
over een ramp met een centrale aan 
de Eemshaven. Neem nu diezelfde cen
rale, maar dan op de Maasvlakte. 
Het is een zonnige dag en er ver
toeven zo'n 100.000 modale werk
nemers aan het strand. Binnen 24 uur 
en binnen 15 km zal bij een ramp 
i di rekt gedood worden, de rest over 
lijd later. 
De gevolgen van een ramp zullen, af
hankelijk van de wind, tot in Assen 
Almelo of Venlo merkbaar zijn. 
Staat de wind inderdaad richting 
Assen, dan moeten Rotterdam, Leiden 
en Den Haag ontruimt worden (alleen 
de PTT in Groningen zit dan nog goed) 
De maasvlakte is dus ook een gegadig
de voor een nieuwe kerncentrale en 
staat op het lijstje van 10. 

haast en gas 
Waarom heeft van Aardenne toch zo'n 
haast, om ons direkt na de BMD. 
noeuwe kerncentrales door de strot 
te wringen? Is het misschien de Ba
kassa theorie, het zgn. met de dure 
jongens meedoen? Of zit de EEG er 
misschien achter? In een vertrouwe
lijke rapport van de EEG staat dat 
men niet tevreden is met de manier 
waarop wij net ons aardgas omgaan. 
l-Iet name de contracten net grote 
bedrijven zoals Aldel (Delfzijl) 

3 die het aardgas voor 5 cent per m 
krijgt. Ze willen dat we daar mee 
stoppen, tenzij we nieuwe kerncen
trales plannen. 
Nu we het toch over Al del hebben: 
de gewone grootverbruikersprijs 
voor aardgas is+ 45 cent (excl. 
BTW). Aldel betaalt 5, en ver
bruikt 1î miljard per jaar. 
Dat kost de staat per jaar 600 mil
joen gulden.· 
De prijsverhoging van 1 januari a.s. 
voor kleinverbruikers met 3 cent 
(excl. BTW) levert precies die 600 
miljoen op (nl. 20 miljard x 3 cent) 
Daarnaast krijgen ook DSM en Hoog
ovens goedkoop aardgas ( zij betalen 
trouwens meer als 5 cent). 
Nu mag u raden waarvoor de 3 prijs
verhogingen met 3 cent dienen. 
Nog een nadenkertje: 
Als we in alle gasgestookte centra
les , dus ook de Eemscentrale, met 
gas tegen export prijzen zouden 
stoken (in '83 was dat 35 cent per 
kuub), dan hadden wij verreweg de 
goedkoopste stroom van Europa 
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