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Veiligheidsrapport Covra
kent ernstige tekortkomingen

Toine Huysmans:

Landbouwals eerste de klos

k
d. lijI" _"-'

Waarom deze
krant

..

Na Tsjemobyl is er een
adempauze ingetreden in de
plannenm akerij over kern
energie. In Nederland net zo
goed als in veel andere landen
zijn plannen voor nieuwe
kern centrales een paar jaar
opgeschort.

Ondert ussen gaan de voor
bereidingen voor een opslag
plaats voor ra dio-aktief afvaL
in Borssele gewoon door. De
Covra - Centra le organisatie
voor rad io-aktief afva l 
heeft een te rre in vla k naast de
kern central e Borssele uitge
kozen. De Covra wil daa r alle
stra lingsresten uit ziekenbui
zen, bedrij ven en vooral de
kern cen tr ales in Borssele en
Dodewaard bij elkaa r bren
gen, verwerken , inpakken en
gedurende 50 tot 100 jaar op
slaan.

De regering heeft toegezegd
dat er over deze Covra
plannen algemene openheid
zal bestaan en da t er bij de
voorl ichting aan de betrokke
nen ru imte za l zijn voor voor 
en tegenstanders. Tot nu toe is
alleen de Covra in de gelegen
heid ges te ld een inform atie
map I propagand afolder op
ruime schaal te vtersp reiden.

Daarom hebben wij deze
voorli chtingskrant gemaakt .
U vindt er infonnat ie in e ver
de onzekerheden en bezw aren

Een ongeluk in Borsse le
be te kent een ramp voor de
Zeeuw se landbouw

Het is volgens Toine niet all een
he t voorrecht van anti
kern energ ie groepen om "tegen"
kern energie te zijn . Ook anderen
kunnen zich uitspreken. Toine:
" Ik den k dat he t heel belangrijk
is wanneer de ZLM, eBTB, NeB,
én de agrarische jongeren een
duideli jk anti -kernenergie
standpunt innemen . Het lijkt me
een goede zaak wanneer er hier
in Zeeland , Lij wijze van spreken
door een afdeling van de ZLM,
een avond georganiseerd wordt
over deze problematiek. Ze mo
gen mij dan best als spreker
hiervoor uit nodigen . Op zo'n
avond kan je aa ndacht bes teden
aan de gevolgen van kern energie
voor de boeren."

geschat dat de boeren en tuinders
door Tsjernobyl al 200 mil joen
schade hebben gehad . Toine :
" Waar praat je dan nog over als
hier iets mocht gebeuren. Wat
kan een na tionaal rampenfonds
daaraan dan nog bijdragen. Of
veronderstel dat het om een bUI 
tenlandse centrale gaat, bijvoor
beeld Doel, da n is het zelfs maar
de vraag of die 1 milj ard wordt
vergoed.

Duidelij k is, dat als de schade
nie t betaa ld wordt , de landbou
wer er zelf voor opdraai t. Het
kost de agrariërs dan hand envol
geld."

v raag op hoe tijdelijk d e opslag
in Borssele zal zijn. Het roept
bovendien de vra ag op of we nog
wel door mogen gaan met de
produ kti e van radio-aktief afval.
Wat zullen volgende generaties
ervan denken?

Taine Huysmans uit Graauw

p rob leem in he t gehee l niet op
lost. Het kernafva l moet zeer veel
langer worden bewaard en be
waakt dan 50-100 jaar. Het moet
tienduizenden jaren uit het mi
lieu bli jven, Voor dat probleem is
geen oplossing. Dat roept de

Een belangrijke vraag is ook
wie de schade bet aa lt na een
kern ramp. Bij een ra mp in de
kerncen trale van Borsscle is de
PZF:M voor maximaa l 200 mil
joen aansp rakelijk . De overheid
vult di t bed rag aan tot maximaa l
1 miljard.

Toine noemt d it bedragen van
niks . Het Landb ouw schap heeft

"Het is" aldus Toine "voorstel
baar dat een sigaarvormige
strook vanaf Borssele, over Goes ,
tot aa n Den Bosch, van zo'n 200
kilometer lang en 60 km breed,
rad ioak tief besmet raakt. Je mag
het niet meer betreden voor een
jaar of 3 à 4."

" Ik zit met een hel eboel
boeren hi er in een volleybal
club. Vorig jaar la chten zij
mi j steeds uit, zo van: " G ij
met uw kernenergie; hou toch
eens op met dat geze u r !"
Ma ar sinds Ts jernobyl zijn zij
helema al verand erd . Nu kij
ken ze ook steeds n a ar Doel
en denken: "Ai, ai , ai , a ls e r
m aar n iks m is gaat .;"

Aa n het woord is Toine
Huysmans u it Graauw. Hij is
afkomstig uit d e landbouw,
onderwijzer, en a l vele jaren
lid van d e werkgroep kern 
energie Zeeuws-Vlaan d eren.
Toine vi n d t het bel a ngri jk d a t
boeren en t ui nders zich m eer
bemoei en m et de diskuss ie
over ke rn en ergi e: " D e land
bouw is a ls eerste de k los !"

De technieken voor tijdelijke
opslag van hoog radio-aktief af
val ui t kerncentra les staan nog in
de kinderschoenen . Er zijn in
feite alleen nog experimen ten
mee uitgevoerd, geen toepassin
gen in de praktijk. Dit gegeven
7.OU de Covra moeten manen tot
ee n vele malen grotere voorzi ch
tig heid da n waarmee ze nu te
werk gaat.

Bij dit alles mogen we geen
moment vergeten da t de ti jdeli j
ke opslag door de Covra het echte

Volgen s het best aan de ram
penplan moeten na een kern ram p
als eerste alle gewassen worden
vernietigd. Wanneer het ernsti
ger is, moeten alle dieren worden
gedood en uiteindelijk worden de
mensen geëvacueerd.
Toine: "Met een bee tje geluk
kunnen "gewone" mensen nog
weg komen in zo'n geval. Maar
boeren nie t. Die zullen daartoe
ook minder geneigd zijn omdat ze
zoveel moeten achterlaten. "

De Covra is van mening dat de opslag va n radio-actief afval
voor een periode van 50-100 ja ar nauwelijks ri sico 's met zich
meebrengt. Dat schrijft zij in haar rapport over de milieu
effek ten va n de opslag. Gelukkig heeft de Covra het ni et all een
voor het zeggen. Het rapport van de Covra is op verzoek van de
regering beoordeeld door een commissie van deskundigen .

Deze commissie is belangrijk minder posit ief. Ze is van
mening dat het rapport ernstige t ekortkomi ngen bevat en
ongeschikt is voor een beoordeling va n de veiligheid van de
op slag.

Ook de stichting Natuur en Milieu heeft scherpe kritiek op het
Covra-rapport. Volgens d e milieuorganisatie staat het bol van
de mi ssers en heeft het rapport meer weg van ee n reclamefolder
dan van een ser ie uze st u d ie.

- De Covra overweegt het afva l
te koelen met lucht. In de Ver
enigde Sta te n bestaat grote skep
sis over deze methode, omdat de
verpakkingen bij luch tkoeling
relati ef snel kunnen gaan roes
ten. De Covra schrijft hierover
met geen woord.

- De uitstoot van de opslagfa
briek wordt uitgedrukt in maxi
ma al aanvaa rdba re doses, afge
stemd op mannelijke werkne
mers. Er wordt niet bi j vermeld
da t bijvoorbeeld kinderen in
Borssele voor een bepaalde hoe
veelheid plutonium du izend maal
zo gevoelig zijn als de beschouw
de werknemers.

- De Covra ac ht geen transport
ongevallen met hoog radio-aktief
afval moge lijk die tot besmetting
leiden. Het Amerikaanse Min is
terie van Energie, dat overigens
kernenergie goed gezind is, wel.
Volgens een milieu-rapport van
deze ins tantie kunnen omwonen
den bij transport-ongevall en do
ses oplopen van 0,6-13 0 rem , af 
hank elijk van het soort hoog ra 
dio -a ktief afval en de ern st van
de brand, De ma xima le jaarli jks
toelaatbare dosis is in Nederla nd
0,5 rem .

Een kleine greep uit de tekort
komingen van het veiligheids
rapp ort van de Covra :

- De onze kerhe id over de deug
deli jkheid van verpakkingen is
voor het Gerech tshof in het
Westd uitse Lüneburg in 1985 re
den geweest om een opslag à la
Covra bij Gorleben vooralsnog te
verbieden. Dit risiko wordt w èl
gesignaleerd , maar afgedaan met
de dooddoener dat "eventuele
lekkages en defekten van verpak
kingen altijd hersteld zu llen kun 
nen worden".

- Volgens een EG-st udi e stuit
het decennial ange opslaa n van
rad io-aktief krypton (één van de
gasvormige stoffen in ra dio
aktief afva l) op onopge los te pro
blemen . Deze worden door de
Covra zelfs niet vermeld,
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LUCAS REIJNDERS (Natuur en Milieu):

STRALINGS
NORMENZIJN
TE SOEPEL

uiteenlopende konklusies uit. Er
is eenvoudig nog onvoldoende
over bekend. De regering gaat
ervan uit dat er op de lange duur
ongeveer 125 extra doden door
kanker zullen vallen als 1 miljoen
mensen 1 Rem straling oplopen.
Er zijn echter ook serieuze on
derzoekingen die 1500 of zeUs
3000 extra doden bi; dezeUdc
stralingshoeveelheid voorspellen.

Reijnders: "Mij valt op dat de
Nederlandse regering steeds de
meest optimistische uitkomst
volgt. Volgens mij zijn de hogere
schattingen wetenschappelijk
ook goed verdedigbaar, en in ie
der geval zou de regering niet
él!nzijdig op de laagste schatting
mogen afgaan."

Tot slot de vraag hoe streng de
stralingsnormen zijn als je ze met
andere vergelijkt. Allerlei chemi
sche stoffen zijn ook gevaarlijk
voor de ge?Ondheid.

Reijnders: "De stralingsnor
men zijn opvallend soepel. De
regering vindt het aanvaardbaar
als per chemische stof en per jaar
maximaal één op de miljoen
mensen een onherstelbare ziekte
of ongeval oploopt, bijvoorbeeld
sterft door kanker. De stralings
normen voldoen niet aan deze
regel.

Ik vind dus alles bij elkaar
genomen dat de normen duidelijk
aangescherpt moeten worden,
ook al maakt dat de toepassing
van kernenergie of de opslag van
hoog radio-aktief afval zeer veel
moeilijker of onmogelijk."

De chemicus Lucas Reijnde.rs

Bij de rnelkunie wordt de ra
dio-aktiviteit van meIkmon
sters gemeten

Schiedam hanteert als norm "oor haar nieuwbouw en sinds kort
ook voor haar bestaande bouw een gasverbruik van 1000 kubieke
meter per jaar als maximum. Als éénderde van de gemeenten
dezelfde nonn hanteerde. sparen we voldoende gas uit om Borsscle
overbod.ig te maken.

Zonneboilers zijn nog te duur. Maar kostenverlagingen zitten er
aan te komen. Met investeringen in zonneboilers kan op het
warmwatergebruik in de woningbouw en kantoren zo'n L miljard
m' gas bespaard worden. Wordt dit gas gebruikt in een moderne
gaselektriciteitscentrale dan levert dat evenveel stroom als ander M

half maal Borssele. Dat is toch het geld wel waard!?

In Weesp zijn in 4 maanden tijd de gloeilampen in de lantarenpa
len vervangen door energiezuinige broertjes. wat een reduktie
opleverde van 100 kilowatt. Zou deze maatregel in alle gemeenten
uitgevoerd worden dan bespaart dat meer elektriciteit dan Dode
waard oplevert.

Bij Maurik in de Lek wordt in de bestaande stuw een water
krachtcentrale ingebouwd. Ook bij Linne en Lith in de Maas gaat
dat gebeuren. Wordt er gestreefd naar maximale energieopbrengst
dan zijn 5 van deze centrales goed voor I Dodewaard.

Internationaal zijn er allerlei
onderzoekingen gedaan naar de
gevolgen van straling op de lange
termijn. Dan gaat het vooral om
kanker en erfelijke gevolgen. Die
onderzoekingen komen op heel

Borssele kan dicht

sche stollen gaat men altijd uit
van de meest kwetsbare groepen.
Bij straling zijn dat zwangere
vrouwen en kinderen. Een kin
derIichaam bijvoorbeeld is in
snelle groei en daardoor veel
kwetsbaarder voor straling. Kin
derdarmen nemen ook veel meer
radio-aktieve stoffen uit het
voedsel op dan die van volwasse
nen."

Een tweede punt van onenig
heid heeft niet direkt met Tsjer
nobyl te maken maar wel met
kernenergie in het algemeen.

Reijnders: "Minister Nijpels
heeft een nieuw "Besluit Stra
lingsbescherming" naar de
Tweede Kamer gestuurd. Daar
verruimt hij in feite de hoeveel
heid straling die wij mogen oplo
pen. Dat is niet meteen duidelijk
want er staat nog steeds in dat
een burger over zijn hele lichaam
maximaal 100 milliRem per jaar
mag oplopen en hooguit een paar
jaar van zijn leven 500 milliRem.
De verandering zit 'm in de hoe
veelheid straling die in verschil
lende organen terecht mag ko
men, dus door inademing of ope
ten van radio-aktieve stoffen die
dan in de longen, de botten of
elders vast blijven zitten. Er zijn
regels voor om de schade aan zo'n
orgaan om te rekenen in schade
aan het hele lichaam. Die heeft
Nijpels nu zo veranderd dat we in
aparte organen ongeveer 8 keer
zoveel straling kunnen oplopen
zonder dat de norm voor ons
lichaam als geheel overschreden
wordt. Nijpels zegt dat deze ver
andering gebaseerd is op medisch
onderzoek. Wij zijn het hier to
taal mee oneens. Volgens ons is er
ook allerlei medisch onderzoek
waaruit blijkt dat de toelaatbare
dosis in allerlei organen beslist
niet omhoog mag. In de tweede
plaats is die hele norm van 100
milliRem veel te veel gericht op
gezonde mannen van gemiddelde
leeftijd. Bij normen voor chemi-

het al jaren zo dat een mens in
totaal maximaal 100 milliRem
per jaar mag oplopen, dus inklu·
sief röntgenfoto's voor keurin
gen, vliegreizen, straling uit
bouwmaterialen e.d. Mijn
konklusie is daarom dat de voed
selnormen zeker tien maal zo
laag moeten zijn."

en in Hamburg en Hessen zelfs 20
Bq/liter.

Eind mei kwam de EG
kommissie met een voorstel, nl.
maximaal 100 Bq cesium in melk
en kindervoeding, en 500 Bq in
overige voedingsmiddelen. Dat
vonden sommige landen te laag,
dus na het gebruikelijke touw
trekken is er een EG-norm van
370 Bq cesium per kilo melk en
babyvoeding, en 600 Bq/kg voor
alle overige voedingsmiddelen
vastgesteld.

Reijnders: "Wij hebben uitge
rekend hoeveel Rem een volwas
sen man oploopt die een jaar lang
melk en groente eet met radio
aktiviteit net onder deze norm.
Zulke melk en groente wordt dus
niet afgekeurd. Het blijkt dat een
geY{one eter dan bijna 400 milli
Rem oploopt en een grote eler het
dubbele. Kinderen tot één jaar
lopen 1100-2200 milliRem op.
Daarbij komt dat er behalve ce
sium nog andere radio-aktieve
stoffen in het voedsel kunnen
zitten, zodat de dosis met enkele
tientallen procenten stijgt. Nu is

De atomen van radio-aktieve
stoffen zenden straling uit. Er
zijn drie soorten straling: alfa·,
bèta- en gammastraling. Alfa·
straling is de schadelijkste. onge
veer 20 maal ernstiger dan de
beide andere soorten. Er zijn veel
verschillende radio-aktieve stof
fen. De Tsjernobyl·regen bevatte
vooral jodium. verder cesium en
strontium en kleine hoeveelhe
den van andere stoffen. Ieder
daarvan heeft een eigen karakte
ristieke verdeling tussen alfa-.
bèta- en gammastraling. Voor de
hoeveelheid straling die een stof
uitzendt. gebruikt men als maat
de Becquerel (Bq). Als een liter
melk 100 Bq radio-aktief jodium
bevat. wil dat zeggen dat per
sekonde 100 atomen jodium hun
radio-aktiviteit uitstralen. Maar
bedenk dat het effekt daarvan
ook nog afhangt van de aard van
de straling. Oe Becquerel is dus
geen maat voor de ernst van de
straling.

De straling van radio-aktieve
stoffen in de lucht of op de grond
kan direkt bet lichaam binnen·
dringen. Zulke stofdeeltjes kun·
nen ook via de ademhaling in de
longen of via voedsel in bijvoor
beeld schildklier, botten of ge
slachtsorganen terecht komen.
Dan bestralen ze van daaruit de
dichtstbijzijnde organen. Hoe·
veel schade straling in het Ii
cbaam of een lichaamsorgaan
aanricht, drukt men uit in Rem
(R) of Sievert (S"). Die zijn mak
kelijk in elkaar om te rekenen
want 100 Rem "'- 1 Sievert.

Deskundigen schatten dat in Nederland in de komende
decennia enkele tientallen tot enkele honderden mensen door
Tsjemobyl zullen overlijden. merendeels door kanker. Dat is
weinig vergeleken met de tienduizenden die in de Sowjet-Unie
eo andere landen dichter bij de rampplaats zullen sterven of de
honderdduizenden die in Nederland door andere kankeroorza
ken getroffen zullen worden. Toch maakt Tsjernobyl opnieuw
duidelijk dat kemenergieopwekking, zelfs op 1700 km afstand.
gevaarlijk is en dat straling, hoe gering ook. schadelijke
gevolgen heeft. Door Tsjemobyl moeten we ook opnieuw de
vraag stellen of onze normen wel scherp genoeg zijn. Normen
voor straling in voedsel, in de buitenlucht; voor volwassenen en
kinderen; per jaar en gedurende de hele levensperiode. De
deskundigen hebben hierover sterk uiteenlopende meningen. De
oorzaak hiervan is dat in de wetenschap DOg veel vragen
onopgelost zijn over de uitwerking van radio-aktieve straling op
oas lichaam.

Om welke redeneringen en onzekerheden het gaat. blijkt uit
het volgende vraaggesprek met de chemicus Lucas Reijnders
van de Stichting Natuur en Milieu.

In Europa zijn na Tsjemobyl
heel verschillende normen opge
steld aan de besmetting van
voedsel. In Franse melk mocht
niet meer dan 3700 Bq per liter,
in Belgié en Nederland was de
grens 500 Bq/liter, in de Duitse
deelstaat Sleeswijk-Holstein 50

Stralings
eenheden



Energiebesparing en
\Varnttekracht ntaken
kernenergie overbodig

In Amerika en de meeste Europese landen is kernenergie
onderwerp geweest van politieke diskussie. Daarbij is duidelijk
geworden dat kerncentrales niet onmisbaar zijn. Denemarken
maakt helemaal geen gebruik van deze energiebron. In Zweden
is bij referendum besloten af te zien van de bouw van nieuwe
kerncentrales. Ook in Amerika komen er al jarenlang geen
nieuwe meer bij. Jn Duitsland is de diskussie na de ramp in
Tsjemobyl opnieuw losgebarsten. Er is een reële kans dat men
ook daar een andere koers inslaat. Hetzelfde geldt voor Enge
land.

In tal van wetenschappelijke rapporten is aangetoond dat bet
ook in Nederland anders kan. veiliger en net zo goedkoop. Hoe
ziet zo'n ander beleid eruit?

voorstel
minister van
Economische
ZakE'n

Keuze voor de
elektriciteits
voonJening.

5200 MW

kolen

4000 MW

kernenerglt!
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voorstel uil de
'pleidooinota' - elektriciteits_
van CE, besparing
Consumentt>n. - windenergie
bond, FNV en - belastingstuMng
vele andl!f'Cn - hoogefbcif":nte

gascentrales

2500 MW

at...
warmte/kracht

met 2500 MW warmtekracht op
aardgas en 2700 MW te dekken
door achtereenvolgens elektrici
teitsbesparing, windenergie,
hoogefficiënte gascentrales en
be1astingsturing. Onder dit laat
ste verstaat men maatregelen om
de pieken in het verbruikt terug
te dringen.

Warmtekrachtinstallaties zijn
kleine elektriciteitscentrales,
waarbij ook de afvalwarmte op
timaal wordt gebruikt. Een ge
wone elektriciteitscentrale heeft
een rendement van 40%, een
warmtekrachtinstalJatie van
80%. Warmtekracht is een bewe
zen techniek. In de industrie, in
grote gebouwen, ziekenhuizen,
zwembaden en fiats met blokver
warming draaien reeds jaren der
gelijke installaties. Een belang
rijke reden waarom warmte
kracht niet veel vaker wordt toe
gepast, is dal het voor veel be
drijven en instellingen een onge
bruikelijke aktiviteit is. Dit pro
bleem wordt ondervangen wan
neer het gas- of elektriciteitsbe
drijf de warmtekrachtinstallatie
plaatst en onderhoudt.

Een keuze tegen nÎeuwe kern
centrales betekent gelukkig niel
automatisch een keuze voor ko
lencentrales. Aan kolencentrales
kleven ook belangrijke milieu
problemen. De bijdrage aan de
verzuring van het milieu kan
echter sterk worden terugge-

bracht door rookgasontzwave
ling en de afvanging van stikstof.
De enorme hoeveelheden vliegas
en kolenslakken die na verbran
ding overblijven, vormen een
probleem waarvan de oplossing
nog aanzienlijk verder weg is.
Het is nog de vraag of we hele-

maal kunnen a!zien van de bouw
van nieuwe kolencentrales. Het
hangt af van de ontwikkeling van
de vraag naar elektriciteit en van
de snelheid waarmee schone
technologieën hun intreden doen.

In bijgaande figuur is kompakt

aangegeven voor welke keuze we
staan. Het deel van het nieuw te
bouwen vermogen, waarover de
gedachten uiteenlopen, bedraagt
5200 MW. De regering wil dit
invullen met 4000 MW kernener
gie en 1200 MW kolen. Een ande
re mogelijkheid is de invulling

De belangrijkste energiebron
in het elektriciteitsplan zond~r

kernenergie is aardgas. Deze ek
stra aardgasinzet voor elektrici
teit is aanvaardbaar. wanneer te
gelijk wordl gekozen voor ekstra
energiebesparing in bedrijven, de
woningbouw en het transport.

Een hoopvolle
ontwikkeling

Op de korte termijn zullen
aardgas, kolen en wind voor
onze elektriciteit kunnen zor
gen. In de toekomst zal de zon
een grote rol spelen. Zonne
cellen kunnen zonlicht direkt
omzetten in elektric.iteit. Vol
gens een recente studie van de
Rijksuniversiteit Utrecht
kunnen zonneceUen over en
kele tientallen jaren in Neder
land rendabel worden ingezet.

De mogelijkheden zijn
groot. Zonnecellen op daken
en in aparte centrales kunnen
meer elektriciteit le\'eren dan
we nu nodig hebben. Ook in
Nederland. Alleen de opslag
blijft een probleem. Onoplos
baar?

Het is maar wat je wiJt.

Energiezuinige woningen met windmolen in Huizen (N.H.)

-

Rampenplan Zeeland ontoereikend
40 uur na de Tsjemobylramp op 25 april van dit jaar moesten

30.000 mensen hun woningen verlaten. Zij waren de bewoners
van bet naburige stadje Pripjatj en zullen hun huizen nooit
terugzien. Zeven dagen na de ramp besloten de autoriteiten dat
ook de 60.000 inwoners van Tsjemobyl en omgeving (18 km van
de ongeluksreaktor) weg moesten. Ze werden geëvakueerd en
kunnen nog steeds niet terug.

Stel bet onwaarschijnlijke maar niet onmogelijke geval dat
iets vergelijkbaars zich in Rorssele voordoet, zijn de autoriteiten
dan voorbereid op de bestrijding van zo'n ramp?

In Nederland bestaat er al
sinds 1981 een wet die voor
schrijft dat iedere gemeente over
een rampenplan moet beschik
ken. Zo'n rampenplan is een or
ganisatieschema waarin in alge
mene zin is aangegeven hoe in
geval van een (dreigende) ramp
gehandeld d.Îl::nt te worden. Van
de 30 Zeeuwse gemeenten heb
ben er 28 een vastgesteld plan.
De gemeenten Mariekerke en
Middelburg, beide op Walcheren,
zijn nog niet zover. De provincie
heeft de 28 vastgestelde plannen
getoetst, wal alleen het bijstellen
van telefoonlijsten tot gevolg
heeft gehad.

Volgens de wet moeten de ge
meenten behalve dit nogal alge
mene rampenplan ook konkrete
rampenbestrijdingsplannen ma
ken voor "iedere ramp die naar
plaats, aard en gevolgen voor
zienbaar is".

Bij een ramp in de kerncentrale
van Borssele treedt het rampen
bestrijdingsplan in werking. Bij
een ramp als in Tsjernobyl zullen
verplaatsingsroutes worden be
kendgemaakt, het vervoer wordt
geregeld, ontvangende gemeen
ten krijgen bericht wanneer de
evakués eraan komen en genees
kundige enlof ontsmettingspos-

ten worden ingericht.
Het rampenplan gaat ervan uit

dat de meeste mensen beschikken
over eigen vervoer. Voor de ove
rigen "is het transport afhanke
lijk van het aantal beschikbare
voertuigen, de reisafstand,
chauffeurs en benzinevoorra
den". Het plan bevat geen schal
ting van de kapaciteit en zegt
niets over organisatie en fasering
van zo'n evakuatie. Hoeveel van
de 20.000 mensen van Borssele
daadwerkelijk geëvakueerd zul
len worden, is dus behoorlijk
onzeker.

Uit de Tsjernobylramp werd
duidelijk dat radîo-aktieve be
smetting zich niet aan landsgren
zen stoort, dus al helemaal niet
aan gemeentegrenzen. Vanwege
de Zeeuwse kerncentrale zou bij
een ramp niet alleen de Borsse1se
bevolking geëvakueerd moeten
worden maar ook die van Goes,
Noord Beveland en Walcheren
met steden als Middelburg en
Vlissingen. Of de Zeeuwse intra
struktuur hierop berekend is, is

beslist niet zeker. In ieder geval
hebben de buurgemeenten zich
nog minder dan Borssele een
voorstelling gemaakt van wat
hen in het ernstigste geval te
wachten staat.

Het rampenplan van Goes be
vat bijvoorbeeld in het geheel
geen eigen evakuatieplan. De
burgemeester van die plaats er
kent dan ook volmondig dat zijn
rampenplan "volstrekt ontoerei
kend" is bij een werkelijke ramp
in de kerncentrale. Hij rekent in
dat geval op steun van hogere
overheden.

Van het provinciebestuur kun
nen zij echter niet veel steun
verwachten. Dat stelt nog in no
vember 1986 dat het opstellen
van evakuatieplannen en derge
lijke thuishoort bij de gemeente.
Het provinciebestuur denkt wel
dat koördinatie nuttig is maar
wil pas initiatieven nemen als dat
door de minister verplicht wordt
gesteld.

En de minister? Die heeft in
middels een rapport van het in-

genieursburo Berenschotontvan
gen waaruit blijkt dat de Neder
landse rampenplannen in het
licht van Tsjernobyl niet deugen.
Hij heeft alleen nog niet bedacht
wat er nu moet gebeuren.

Te vrezen valt daarom dat Ne·
derlandse overheden nel zo
slecht voorbereid en amateuris
tisch reageren als hun Russische
kollega's. De eerste maatregel na
een ramp gaat zo; de aandacht
van de bevolking zal getrokken
worden door middel van sirenes
en brandweer. In enkele dorpen
ontbreken beide, zodat daar door
middel van klokgelui de bevol
king moet worden gealarmeerd.
Tevens zal een pamflet worden
verspreid waarin de bevolking
geadviseerd wordt een - lielst
cndergrondse - schuilplaats te
zoeken en naden en kieren met
plakband af te dichten (Rampen
plan Borssele). Kleineert aUMn
Rusland de veiligheidsrisiko's
van de kerncentrale?



Om 1 miDuten over elf sprongen de wijzers in een kerncentrale
aan zee op alarm. De koelwaterinlaat stond droog, met als
gevolg dat de koelwaterpompen automatisch afgeschakeld wer
den en de reaktor zijn overtollige warmte niet meer kwijt kon.
Bet personeel op de regelzaal greep onmiddellijk in, omdat
anders oververhitting dreigde. De noodstopprocedure werd in
gang gezet. Daarbij pleegt men de gigantische hitte die de
reaktor blijft produceren, af te voeren via de elektriciteitsturbi
De. Om 11.41 uur ging ook dat mis, door een elektrische storing.
Geen paniek: in de stoomafvoerleidingen zitten als ekstra
veiligheid twee afblaaskleppen ingebouwd die men in zo'o geval
open kan zetten. Door dezelfde elektrische storing bleek één
afblaasklep echter niet te bedienen. Hoewel de druk in de
leidiog tot 93 atmosfeer opliep, hield de andere bet gelukkig vol
tot 11.50 uur. Toen kwam de vloed opzetten, de koelwaterpom
pen sloegen weer aan, bet gevaar was geweken.

Een bijna
ongeluk
inBorssele

Pas de volgende dag besefte het
personeel de ware omvang van
het risiko dat de kerncentrale cn
daarmee de bevolking i.n de wijde
omgeving, gelopen had.

Een druk van 93 atmosleer is
voor de bewuste stoomalvoerlei
dingen te hoog. Er hadden daar
om automatisch enkele veilig
heidskleppen in het dak open
moeten gaan. Maar die bleken
geheel of gedeeltelijk vastge
roest. Geen beweging in te krij
gen. Voorzover nagegaan kon
worden, was dat al een klein jaar
het geval. De centrale had tien
maaden lang met een inferieur
veiligheidssysteem gewerkt.

Niets van het bovenstaande
bijna-ongeluk is gelantaseerd.
Het betreft ook geen kerncentra
le in Amerika, Rusland of elders
ver weg. Alle leiten zijn afkom
stig uit het officiële rapport van
de minister van Sociale Zaken

Ontoelaatbaar
De COYra beeft inmiddels een
terrein van 29 hedare aange
kocbt voor de bovengrondse
opslag. Dat is minder vanzelf
sprekend dan bet op bet eerste
gezicht lijkt. In feite is het
gedrag van de Covra zelfs ta
melijk kwalijk te noemen.
De reden hien'oor is ten eerste
dat de Tweede Kamer nog
over de lokatie moet praten.
De Tweede Kamer wil eerst
bet milieu·eUekt rapport rien
voordat ze al dan niet defini
tiel voor Borssele kiest. Door
nu het terrein al aan te kopen
doorkruist de Covra deze poli
tieke besluitvorming.
Daarnaast geldt dat de om
\'ang van het terrein dat de
Covra heeft gekocht op\'al·
lend groot is. Voor het afval
uit ziekenhuizen en de kern
centrales van Borssele en Do·
dewaard is een terrein van 10
bedare voldoende. Een ter
rein van 29 hectare is pas
nodig wanneer ook het afval
\'an de nog te bouwen kern
centrales in Borssele wordt
opgeslagen. Blijkbaar slaat
bet \'oor de Covra dus al vast
dat die nieuwe kerncentrales
er komen. Tsjemobyl of niet.
De Cons loopt met de aan
k()('ip \'ooruit op de politieke
besluitvorming. Zo'n opstel
ling is ontoelaatbaar.

aan de Tweede Kamer over een
storing op 22 januari 1984 in
onze eigen kerncentrale Borssele.

Vanaf 1980 - na het kernonge·
vaJ bij Harrisburg - publiceert
de regering ieder jaar een over
zicht van storingen in de Neder·
landse kerncentrales. De gege
vens ervoor worden verstrekt

kategorie 1
Storing/onderdelen die niet es
sentieel zijn voor de werking van
de centrale of de veiligheid

kategorie 2
Storing in onderdelen die wel
essentieel zijn voor de werking
\'aD de centrale maar niel voor de
veiligheid

kategorie 3
Storing in onderdelen waardoor
de veiligbeid \'ermindert maar
geeD onmiddellijke uitschakeling
\'an de reaktor nodig is. Grote
bedrijfsstoring.

kategorie"
Storing waarbij op korte termijn
of onmiddellijk afschakeling \'aD
de reaktor vereist is.

kategorie 5
Breuk in het koelsysteem binnen
de reaktor.

kategorie 6
O\'erige ernstige gebeurtenissen.

door de exploitanten van de
kerncenrales, O.a. dus door de
P.Z.E.M.

Voor die tijd verzamelden mi
lieugroepen zoveel mogelijk ge
gevens. Volgens hun statistiek
werd de kerncentrale Borssele
van oktober 1973 tot februari
1981 33 keer stil gelegd voor
reparaties. In 23 van die gevallen
was er iets stuk of aan vervan
ging toe in het nucleaire deel. de
kernreaktor zelf. Voor de vijf
jaren daarna, 1981 tot en met
1985, baseren wij ons hier op de
officiële overzichten. Daarin
worden de storingen netjes in zes
kategorieën ingedeeld (zie inzet).
Vanal kategorie 3 wordt het ern
stig.

Het blijkt dat er ieder jaar in
Borssele een aantal storingen op
treedt. In totaal zijn er in de
laatste vijf jaren 35 storingen in
kategorie 3 geweest en 11 in
kategorie 4.

ze zijn heel verschillend van
aard. Lekkende pakkingen, roes
tende veiligheidskleppen, alge-

•

De kerncentrale in Borssele

broken pijpjes in de warmtewis·
selaars, fabrikagefouten in ver
vangen pompen komen allemaal
voor. Behalve door zulke techni
sche feilen, zo meldt het over
zicht over 1984, is 30% van de
storingen ontstaan door mense
lijke fouten. Het personeel vaD
Borssele doet het volgens de ml
nister in dit opzicht niet beter of
slechter dan hun buitenlandse
koUega's.

Een enkel voorbeeld. In augus
tus 1984 startte men de centrale
na een reparatie weer op. Twee
waterpompen in het veiligheids
systeem bleken niet paraat te zijn
omdat hun toevoerleiding niet
volledig geopend was. Men had
het testen van deze pompen tij
dens het opstarten overgeslagen.
In oktober 1984 moest één van de
drie dieselmotoren voor de nood
stroomvoorziening in revisie.
Twee ervan moeten altijd be
schikbaar zijn. Per ongeluk scha
kelde men echter één van de
andere twee uit, in plaats van de
motor die in revisie werd geno
men. Een aantal uren was er dus
maar één paraat. In april 1985
ontstond een lek bij een aanslui
ting op de drukgenerator. Oor
zaak: een montagelout.

De minister konstatecrt elk
jaar opgewekt "dal zich geen

ernstige storingen hebben voor
gedaan. Bijzondere veiligheids
maatregelen waren dan ook niet
noodzakelijk. In geen enkel geval
hadden de storingen gevolgen
voor de omgeving". Bedoeld
wordt dat een kategorie 5
ongeval (zoals in Harrisburg) of
een kategorie 6-ramp (zoals in
Tsjernobyl) aan ons land nog
voorbijgegaan is.

Dat is waar. Maar laten we
nooit vergeten dat het zowel in
Harrisburg als in Tsjernobyl mis
ging door een uiterst onwaar
schijnlijke samenloop van tech
nische en menselijke fouten. Fou
ten zoals er ieder jaar ook een
aantal in Borssele optreden, die
afzonderlijk niet echt gevaarlijk
zijn maar gezamenljk tol een
ramp leiden. Eén keer heeft men
in Borssele puur geluk nodig ge
had. Op 22 januari 1984 was er
ook in BOl'ssele een samenloop
die zo onwaarschijnlijk is dat je
hem vooraf niet had kunnen be
denken: achterstallige uitdieping
van de koelwaterinlaat. extreem
laag water door oostenwind en
springtij. kortsluiting in de tur
bine en een alblaasklep, vastge
roeste veiligheidskleppen. De
enige overgebleven alblaaslei·
ding hield het tien minuten vol,
hoewel hij overbelast was. Als
die pijp was gebarsten. was net
zo'n situatie als in Harrisburg
ontstaan. God zij dank kwam de
vloed op.

Blijf op de
hoogte

De CO\'Ta en de PZEM zullen u
in de toekomst ongetwijfeld hun
visie blijven geven over kern·
energie en de opslag van radio
aktief afval.

AIs u er belang aan hecbt ook
een ander geluid te horen over
deze zaken, kunt u een briefje
sturen naar de Zeeuwse Milieufe
deratie, Postbus 334, 4460 AS
Goes. U kunt ook even bellen tel:
01100-28259.
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