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Als de wekker afloopt is 
het nog donker. De verwar· 
mingwordt wat hoger 
gezet, het licht aangeknipt 
en de radio gaat aan. Aan 
tafel wordt thee 
gedronken en brood 
gegeten. Zo begint de 
ochtend van bijna alle 
Nederlanders. 

En daarna begint ons 
werk. Wij gaan stofzuigen, 
of we stappen in de auto, 
bus of trein. We staan er 
zelden bij stil, dat we bijna 
overal energie voor 
gebruiken. Niet alleen voor 
de verlichting en de ver
warming. Het brood wordt 
gebakken en het thee
water wordt gekookt. Maar 
ook het bord waarvan we 
eten is gebakken. En het 
fornuis is ijzererts 
geweest. Het is gedolven, 
getransporteerd en ge
smolten voordat het zijn 
vorm kreeg. 

Energie is dus overai..Wie 
heeft niet ooit eens bij 
avond over een grote stad 
uitgekeken? Duizenden en 
duizenden lichtjes van 
huiskamers, waar lampen 
branden, koffiewater 
kookt en televisies aan
staan. Zeeën van licht 
langs snelwegen en op 
verkeerspleinen, waar 
auto's bumber aan 
bumber voortsnellen. Wie 
heeft nooit eens gekeken 
naar de bedrijvigheid van 
industriegebieden? Het is 
een komen en gaan van 
vrachtwagens, t reinen en 
schepen. De machines 
draaien er dag en nacht, 
de schoorstenen roken 
onophoudelijk om ons van 
het nodige te voorzien. 
Overal is energie. 

.. 

Energie ts-oo· · .. 
We hebben iJij 
beseft. We geb 
steeds meer energie. We 
stonden er niet bij stil, dat 
de olie en het gas wel eens 
op zouden kunnen raken. 
De laatste tijd weten we 
beter. Het b'egon met " de 
oliekrisis" . De prijzen 
sprongen omhoog. Laatst 
nog vertelde president 
Carter voor de televisie dat 
hij een lange onderbreek 
droeg, en een wollen vest. 
Om energie te besparen. 
Vanwege de winterkou 
moesten duizenden 
scholen en fabriek.en in de 
Verenigde Staten sluiten. 
We zijn afhankelijk van 
energie. En de energie
brGnnen zijn niet onuit
puttelijk. 

De laat ste tijd is er veel te 
doen over atoomenergie. 
"De kwestie Almelo", 
proefboringen in Noord
Nederland jn zoutlagen, 
om atoomafval op te 
bergen, en " Kalkar" halen 
voortdurend de pers. 
Sommige mensen menen 
dat ato0menergie dé 
oplossing is voor de toe
komst. Anderen vinden: 
atoomenergie zou kunnen, 
maar niet tot elke prijs. 
Weer anderen zeggen: we 
mogen dit risikoniet 
nemen; ondertussen 
worden er wel bes I is-

l:robteert) fs groter dan 
o maar " welles-nietes 
menerg ie.,. Wist u 

dat wij in 1960 bijna geen 
aardgas gebruikten, terwijl 
het nu de helft van 0nze 
energiebehoefte dekt? Dat 
wij met z'n allen in 1975 
tweemaal zoveel benzine 
e:n elektriciteit gebruikten 
dan in 1960? Wist u dat 
elektriciteit nog geen 
tiende deel van ons 
energiegebruik uitmaakt? 
En dat atoomcentrales 
alleen maar ele.ktriciteit 
kunnen leveren? En wist u 
dat atoomcentrales veel 
·met verspreiding van kern
wapens te maken hebben. 
En weet u wat precies een 
verrijkingsfabriek is? 
Dat er steeds meer energie 
gebruikt wordt is geen 
natuurramp. Daar zijn we 
zelf bij . En de plannen 
voor atoomcentrales, die 
komen ook niet zomaar uit 
de lucht vallen. Daar zijn 
we allemaal bij betrokken. 

Daarom deze eerste Ener
giekrant van Nederland. 
Boordevol informatie. 
Zodat u mee kunt denken. 
En mee kunt oordelen. 
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BIDAK!IOITIIL
Op het gebied van energie zijn al vele voorlichtingskampagnes georganiseerd. De kampagnes over
atoomenergie, of die nu georganiseerd werden door vóór of tegenstanders, hebben zelden een brede
diskussie over dit onderwerp uitgelokt.
Of het nu aktiegroepen waren, elektriciteitsbedrijven of de overheid, ze brachten vooral hun eigen
standpunt naar voren en zetten niet aan tol meedenken over de atoomenergie-problematiek
Het uitbrengen van deze energiekrant is de eerste van een serie aktiviteiten onder de naam
Beweging Stop Atoomplannen. Dit programma is opgezet door verschillende groeperingen in
Nederland die tegenstander zijn van atoomenergie.
Dat zegt duidelijk genoeg wasr wH voor staan. Daar komen wij ook e~rlijk voor uil. Maar wij stellen
in deze krant ons eigen standpunt niet voorop, wij willen dat er een goede en uitgebreide diskussie
op gang komt over energie, over atoomenergie en over alternatieve mogelijkheden.
Daarom staat er in dit blad veel informatie. Basisinformatie, zodat iedereen kan kennisnemen van
wat er op en~rgie'gebiedgaande is, in Nederland en daarbuiten.
Wat zijn de feiten en welke plannen zijn er in de maak? Zo staat er in deze krant wat atoomenergie
nu eigenlijk is; er wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat een opwerkingsfabriek is en wat het verband met
atoomwapens is. Op die manier willen we bereiken dat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen zich
een mening te vormen over energie en over atoomenergie.
In april verschijnt de energiekrant nog één maaL In dat nummer gaan we in op de verschillende
wegen die Nederland kan kiezen om zich in de toekomst te voorzien van en~rgie. Daarmee willen we
de lezers de gel.egenheid geven tot het maken van een eigen keuze. Is atoomenergie nodig ol zijn
andere oplossingen voor het energievraagstuk mogelijk en ... wenselijk?
Op 23 april élanstaande wordt er in de Veemarkthalten in Utrecht een landelijke energiemanifestatie
gehouden. Daar komt het vraagstuk van de atoomenergie uitgebreid aan de orde, maar ook komen
de andere mogelijkheden tot energievoorziening en de problemen daarvan aan bod.
Verder treden er diverse artiesten op en er is een energietentoonstelling.
Door verschillende recente gebeurtenissen is het energieprobleem brandender dat ooit. Velen, en
naar wij hopen ook de lezers van deze krant, stellen zich de vraag: is de verdere ontwikkeling van
atoomenergie in Nederland wenselijk en nodig? Of is dit de lijd om de atoomplannen te stoppen? Wij
reiken met deze krant informatie aan waarmee u voor uzelf die vraag kunt beantwoorden.
Waarheen rnetlJet energiebeleid in Nederland?
Bij die vraag zijn wij,allen betrokken!

COLOFON
Deze krant is een uitgave van de Beweging Stop
Atoomplannen. opgezet op initiatief van het
Landelijk Energie Komitee (LEK). Dit komitee
bestaat sinds begin '76 en bundelt allerlei
groeperingen in Nederland die tegen de verdere
ontwikkelingen van kernenergie zijn en een
ander energiebeleid nastreven.
Het komitee staat open voor aansluiting van
iedere organisatie die de LEK-doelstellingen
onderschrijft. Op dit moment zijn ee!n aantal
landelijke organisaties en verschillende
regionale komitees lid. Aan het Beweging Stop
Atoomplannen·programma werken tot nu toe
mee: Aktie Strohalm, Gezamenlijke Energie
Komitees Zuid·Nederlafld, Landelijke Vereniging
tot Behoud van de Waddenzee, Nederland
Instituut Voor Volksontwikkeling en Natuur
vriendenwerk, Verbond van Wetenschappelijke
Onderzoekers, Vereniging Milieudefensie,
Stroomgroep Stop Kalkar/Kernenergie.
Overname van artikelen is na overleg mogelijk.
Aan deze krant werkten mee: Ritzo Bloem,
Odilia Boeie, Peter Boskma, Caspar
Botlemanne, Ruud Buurman. Bart Edel, Jos van
den Eynde. Pim Le Feber, Willem Hoogendijk,
Gerard Jansen, 'Michiel Koolbergen, Marjan
Lambregts, Theo Potma, Pieter Schroevers,
José van de Srnan, Erik Jan Tuininga, Bert de
Vries, Jan de Vries, Frank van Zaanen.

Beweging Stop Atoomplannen
2e Weteringsplantsoen 9
Amsterdam, telefoon 02D-221369
Giro: 17717.

zeewater

Atoomcentrale
In Nederland staan
twee atoomcentrales,
in Borssele en Dode·
waard. Hier vindt splij
ting van uranium
plaats. De warmte die
daarbij ontstaat wordt
gebruikt om elektrici
teit op te wekken. De
afgewerkte splijtstof
gaat naar de opwer·
kingsfabriek.

Radio·aktief afval
Een zeer geringe hOe·
veelheid radio-aktief
afval komt bij de a·
toomcentrale in lucht
en water terecht.
Daarnaast wordt
radio-aktief afval dat
uit de atoomcentrale,
de opwerkingsfabriek
en de snelle kweek
reaktor komt, opge·
slagen of in zee ge·
stort. Omdat dit geen
veilige methode is
zoekLmen naar ande·
re manieren, zoals op
slag in zouUagen. In
Groningen en Drente
wil onze regering
daartoe proefboringen
verrichten.

zoutlagen
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Opwerkingsfabriek
Er zijn plannen voor
eenopwerkingsfabriek
vlak over de grens in
Duitsland. Ook Gro·
ningen is wel eens ge·
noemd: Uit de afge·
werkte splijtstof haalt
men nog bruikbaar
uranium en het bij de
uraniumsptijting ont
stane plutonium. Het
verarmd uranium gaat
naar de verrijkings·
fabriek om weer ver·
rijkt te worden of naar
de snelle kweekreak·
lor. Het plulonium
slaat men op ol het
gaal naar de snelle
kweekreaktor.

verarmd

verrijkt uranium

•

onuitputtelijke hoeveel
heid in de bodem zit, en
het kunstmatig geprodu
ceerde plutonium kunnen
gebruikt worden om elek
triciteit op te wekken in
atoomcentrales. Daarvoor
is een heel produktie
systeem nodig, de splijt·
stofcyclus.

aardkorst

Elektriciteit is energie.
Voor het opwekken van
elektriciteit zijn brand
stoffen zoals olie, gas of
kolen nodig. Deze stoffen
raken uitgeput. Op zoek
dus naar nieuwe me
thodes of grondstoffen om'
elektriciteit op te wekken.
De splijtstof uranium, die
overigens ook niet in een

SPLYTSTOFCYCLUS

Verrijkingsfabriek
In Almelo staat een
verrijkingsfabriek.
Daar wordt in ultra
centifuges het percen·
tage uranium·235 van
0.7% op 3.2% ge·
bracht. Zo ontstaat
verrijkt uranium dat
geschikt Is voor de
atoomcentrale en ver
armd uranium dat naar
een opslagplaats of
eventueel een snelle
kweekreaktor gaal.

Uraniummijn
Uil de bodem haart
men uraniumerts. Ne·
derland heelt zeil geen
uraniumerts in de bo·
demo Uit het erts haalt
men natuurlijk urani·
um dat nog ongeschikt
is voor gebruik in a
toomcentrales.
Slechts 0.7% van het
uranium is bruikbaar,
het splijtbare urani
um·235. De resl van
het Uranium. 99,3%.
bestaat uit het onsplijt·
bare uranium·238.

verarmd
Snelle kweekreaktor
Vlak over de grens in
Duitsland is te Kalkar
een experimentele
kweekreaktor in aan
bouw. Deze gebruikt
als splijtstof pluto·
nium. Bovendien
wordt in zo'n atoom
centrale het verarmd
uranium omgezet in
plutonium. Er komt op
den duur dus meer
plutonium uit deze
atoomcentrale _dan
men er in stopt. Dit
proces heet 'kweken'_
De 'plutoniumwinst'
wordt opgeslagen en
kan later voor een
nieuwe kweekreaktor
gebruikt worden.-------...................-----------.1.2



Maar ook nadelen ...
Vanaf het begin van de ontwikkeling van
atoomenergie, zag men in dat hieraan zeer
bijzondere gevaren zijn verbonden. Tenslotte is
de kerntechniek ontwikkeld ten behoeve van
atoomwapens. Lange tijd heeft men gehoopt
deze techniek werkelijk vreedzaam te kunnen
toepassen, volledig gescheiden van militaire
doeleinden. Inmiddels is gebleken dat deze
scheiding niet mogelijk is. Met de verspreiding
van de kennis over atoomenergie, is tegelijk de
kennis om atoomwapens te maken verspreid.
Zelfs is gebleken dat sommige technologiën en
installaties, die nodig zijn voor atoomenergie,
direkt gebruikl kunnen worden voor het maken
van atoomwapens.
Het tweede bezwaar is dat bij kernsplitsing met
radioaktieve stoffen wordt gewerkt. Deze stoffen
zenden straling uit. Met onze z.intuigen kunnen
we die straling niet waarnemen, maar kleine
hoeveelheden zijn al schadelijk voor mens en
milieu. Oe invloed van die straling blijkt soms pas
in volgende generaties. Radioaktieve stoffen
moeten daarom zoveel mogelijk uit ons milieu
worden geweerd. Dat is moeilijk, want radio·
aktief materiaal moet veel behandelingen
ondergaan en vaak worden vervoerd. Daarom
besteedt men v~el aandacht aan de veiligheid
van kern installaties. Toch kunnen radioaktieve
stoffen vrijkomen, zelfs als men zich aan alle
veiligheidsvoorschriften' houdt. Deze veiligheids
voorschriften maken de bouw van kerncentrales
wel steeds duurder. Volgens de laatste
berekeningen is kernenergie lang niet zo
goedkoop als we vroeger dachten.
Onopgelost is nog altijd het probleem van de
radioaklieve afvalstoffen. Sommige van die
sloffen blijven zeer lang radioakIiel, soms zelfs
tienduizenden jaren. Het grote probleem is ol
voor zo'n lange periode een gegarandeerd
veilige opbergmethode te vinden is. Het afval
blijft langer gevaarlijk dan enige menselijke
beschaving ooit bestaan heeft. Zelfs zo lang dat
er in zo'n periode geologische veranderingen
kunnen optreden.
(vervolg op pagina 4)

aktief afval. Een even grote steenkolencentrale
produceert per jaar duizenden tonnen as en
slakken. Oe brandstof 10 een kerncentrale hoelt
ook maar één keer per jaar te worden vervangen.

Minder afhankelijk van olie
Sinds de oliekrisis streven de europese landen
naar een kleinere afhankelijkheid van aardolie.
Vroeger leek de olietoevoer verzekerd. Sinds
1973 is echter gebleken dat politieke spanningen
de aanvoer in gevaar kunnen brengen.
Het invoeren van kernenergie betekent een
grotere verscheidenheid aan energiebronnen.
Door deze verscheidenheid kan Nederland
minder afhankelijk worden van buitenlandse
leveranciers. Weliswaar komen steenkool en
uranium ook uit het buitenland, maar deze
bronnen zijn nu minder kwetsbaar voor
internationale politieke moeilijkheden. Steenkool
komt in veel landen voor, vooral in Amerika.
Het meeste uranium komt uit canada, de
Verenigde Staten, Australië en Zuid-Afrika.
Uranium zou zelfs uil zeewate~gewonnen
kunnen worden. Oan zou de afhankelijkheid van
het buitenland geheel verdwenen zijn. Een ander
voordeel van kernenergie is dat de bouw van
kerncentrales en bijbehorende installaties,
hoogwaardige werkgelegenheid schept. Daarom
is kernenergie interessant voor hel bedrijfsleven
van elk geïnduslrialiseerd land. Deze industriële
belangen brachten de overheden in het Westen
ertoe om het kernenergie-onderzoek te
stimuleren. Dit gebeurt al tientallen jaren. Ook
voor de nederlandse overheid is hel industriële
aspekt belangrijk. Dit speelt een rol bij de
diskussie over de uitbreiding van de uranium
verrijkingsfabriek in Almelo.
Nog een voordeel van kernenergie is tenslotte
dat door het gebruik van uranium in de rijke
landen minder snel de aardoliereserves in de
wereld uitgeput raken. Zo zouden de
ontwikkelingslanden en ons nageslacht meer
keuze·mogelijkheden houden voor hun energie
voorziening.

•
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een voordeel. Volgens de Energienota van 1974,
zou de prijs per kilowall/uur bij een kerncentrale
3,5 cent lager zijn dan bij elektriciteit uit stookolie
ol steen~ool.
Aan het buitenland zou ook minder betaatd
hoeven te worden. omdat het in Ie voeren
uranium maar 10% kost van de olie die moet
worden ingevoerd om eenzeIlde hoeveelheid
elektriciteit op te wekken. Daarom kan
kernenergie een positief ellekt hebben op de
Nederlandse betalingsbalans. Bij kerncentrales
is een veel kleinere hoeveelheid brandstof nodig:
één kilo uranium levert evenveet energie als 75
ton sleenkool.
Ook de hoeveelheid alval is bij een kerncentrate
veel kleiner. Na één jaar gebruik levert een
standaard kerncentrale ongeveer 120 m3 radio-

(KERN)ENERGIE IN NEDERLAND EN
OMSTREKEN
WEST·DUITSLAND

,. Kalkar; snelle kweekreaktOl In aanbouw (DUits·
Nederlands·Belglsch prolekl) Een proces tegen
de IOwerklflgsteJllng van deze centrale IS In voor·
bereiding

70 Llngen: atoomcentrale In werking. 255 MWe.
"nukleau park" gepland

30 Jûlich: e:tpeflmentele reaktor. 15 MWe
.0 Wûpplngen: opwerkingsfabriek. gepland "nukIe·

air park"
BELGIE

.0 Doel: "nukleM" park langs de Schelde. 2 aloom·
centrales In werking. 2 In aanbouw

iY Mol: opslagplaats voor radio·aklie'.alval. oPWer·
klflgslabflek (tijdelijk stilgelegd) Stuclle cenlrum
Kernenergie
gepland slortplaalsvoor radio-aktiel alval
In het alwateflngsgebied naar Brabant.

• Visé: 2 geplande kerncentrales
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De meeste geïndustrialiseerde landen houden er
rekening mee dat aardolie steeds duurder wordt
en dat aardgas snel uitgeput raakt. Daarom
denkt men in de komende dertig jaar meer
steenkool en uranium te gaan gebruiken. Bij de
eleklriciteitsproduklie worden de voor- en
nadelen van kernenergie meestal afgewogen
tegen steenkool of aardolie. Aardgas is schoner,
maar het raakt snel op en kan daarom beter
gereserveerd worden voor de verwarming van
ruimtes.

kernener ie
voor-en nade en
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.0 Borssele; atoomcentrale in werking, 469MWe
tO Dodewaard; experimentele reaktor. 55 MWe

plaatsen die volgens de aanvulling op hel stluk-
stuurschema elektriciteitsvoorziening in de toe-
komst in aanmerking komen '0'001 een aloomcen-
r.ale
• hel meest geschikt

• Eemsmond. Ketelmeer. Urk. Wienngermee,.
BathiHoedekenskerke

• minder geschikt
o Flevopokle" Maasvlakte. Tholen. SI. PhIlipsland,

80rssele
• Almelo; uranItJln-vernjkingsinSlallalie. Op dil

momenl wordt geCllskussleerd over de eventuele
uilbreicllng van deze labriek

:q. Arnhem; KEMA. suspensie-reaktor
6 ZOUlIOUT\3tles in Groningen en Drente. mogelijk

loekomsllQe slollplaalsen VOOf radio-aktJE!l alval
• ConventlOOele centrajes (gestookl met olie. gas

ol kolen). groler dan 500 MWe
Hunze (Gr.I, BeTgum (Fr). Harculo. Flevo. NIJ'
megen. Velzen. Merwedehaven. WaaJhaven
R'dam. Maasvtakle
Amercenlrale (GeerllU1denbergj, Maascentrale
(llmb)

• olieralilfladeflJen
olie· en gasboflngen op de Noordzee (Continen·
taal P1al)
gasvoorraden van Slochteren

Atoomenergie heeft voordelen ...
Luchtvervuiling, zoals bij de verbranding van
steenkool, olie of gas, treedt bij kernsplilsing niet
op. Voor dichlbevolkte landen als Nederland en

3 zeker in induslriegebieden als Rijnmond. is dal



Kontrole
Vopr de kontrole op de naleving van het verdrag
is in Genève het Atoombureau opgerichL Het
bureau houdt een boekhouding bij van
splijtbaar materiaal door in· en verkooplijsten te
vergelijken en zo nu en dan inspekteurs te sturen
naar de landen die partij zijn bij hel NPV. Deze
landen zijn verplicht de inspekteurs loe te laten.
Bij deze vorm van kontrole kan pas achteraf
gekonstateerd worden of er splijtbaar materiaal
is onttrokken. Voorkómen is er niet bij. Het
atoombureau beschikt bovendien niet over
sankties als er wat verdwenen is. Zelf geeft het
bureau aan dat deze een verdwenen hoeveelheid
splijtstof pas kan ontdekken ats die groter is dan
twee procent van hetlotaal uit een installatie.
De verspreiding van technologie en installaties
kontroleert het atoombureau niet.
De kontrole van kernmateriaal zal bij een toe·
nemend aantal installaties een omvangrijke
taak worden; honderden vestigingsplaatsen en
al het vervoer daar tussen, niets mag aan de
aandacht ontsnappen. Beveiligingssystemen
en bewakingsdiensten moeten uitgebreid
worden om diefstal te voorkomen. Kernmateriaal
is een gewild artikel, om mee te dreigen, voor
mensen die ten einde raad zijn en geen middel
meer schuwen of voor terreurgroepen om er
sabotage mee te plegen.

Kontrakt
AI met al biedt het N.P.V. dus geen absolute
garantie dat het aantal atoomwapenstaten niet
zal uitbreiden. Bij de opstelling is het verband
tussen atoomwapens en kernenergie over het
hoofd gezien. Kernenergie is het belangrijkste
kanaal waarlangs kernwapens over de wereld
verspreid worden. Het recente kontrakt tussen
West·Duitsland en Braziliê illustreert het
(vervolg op pagina 7)

Mensen zijn slim, ze vinden wegen om produkten ook voor doeleinden te
gebruiken waar ze niet voor gemaakt zijn. Zo merkt de fabrikant van auto
banden, dat zijn produkt zelfs in versleten toestand het nog best doet als
schoenzool in Zuid-Amerika. Ongewild werkt hij zo mee aan de verspreiding
van schoeisel; een aardig gevolg van de autohandel.
De gevolgen van de handel in atoomcentrales zijn minder vriendelijk. Een
slimme jongen kan met de techniek en brandstof die nodig zijn voor een kern·
centrale, een atoombom maken. Vreedzaam bedoelde centrales werken zo
mee aan de verspreiding van kernwapens; proliferatie heet dat.
Pas na de twee atoombommen op Japan in 1945 centrales die door Canada waren geleverd.
is de vreedzame toepassing van atoomsplijting Canada was partij bij het non-proliferatie·
begonnen. In de Tweede Wereldoorlog was het verdrag, India niet. Canada, opgeschrikt door
onderzoek uitsluitend gericht op militaire deze explosie weigert sindsdien nog verder
toepassing. In de jaren vijftig verrezen de eerste materiaal aan India te leveren.
kerncentrales; het enthousiasme was grool; het De Indiase ontploffing schudde de wereld
leek de uitvinding van een onuitputtelijke wakker. Het is het bewijs voor twee zwakke
energiebron. Het verband tussen atoomsplijting plekken in het non-proliferatie·verdrag. De eerste
voor energieopwekking en de techniek om is dat lang niet alle landen lid zijn geworden.
atoomwapens te maken, werd dikwijls ontkend. Bovendien bleek dat men ook via kernenergie
Volgens deskundigen ging het om twee totaal aan atoomwapens kan komen.
verschillende technologiên. Een honderdtal landen hebben het verdrag nu
Tegenwoordig geven vriend en vijand toe dat getekend en geratificeerd. Twee van de oude
techniek en brandstof nodig om kernenergie op te kernwapenmogendheden, Frankrijk en China.
wekken, praktisch dezelfde zijn als die waarmee ontbreken. Geen partij bij het verdrag zIjnverder
kernwapens worden gemaakt. Er zijn wel onder andere Spanje, Argentiniê, Pakistan, Zuid·
technische aanpassingen nodig. Een kern· Afrika en India, die wel allemaal atoomcentrales
centrale en een atoombom zijn natuurlijk niet bezitten.
hetzelfde. Maar een land dat over alle fabrieken
beschikt, die nodig zijn voor de opwekking van
kernenergie heelt in principe de mogelijkheid om
atoombommen te maken. Als meer ianden-die
mogelijkheid hebben neemt de kans op het
gebruik.van atoomwapens toe. In feite komt
daarmee een atoomoorlog dichterbij.

Kernwapenverspreiding
Na de Verenigde Staten in 1945, bewezen
de Sowjet Unie in 1949, Engeland in '52,
Frankrijk in '60 en tenslotte China in 1964
dat ze een kernwapenmogendheid geworden
waren.
Om de dreigende verspreiding van kernwapens
over de hele wereld te voorkomen kwamen de
Verenigde Naties in 1968 na veel onder
handelingen tot een verdrag, het Non-Proliferatie
Verdrag. Landen kunnen dit verdrag onder·
tekenen en door hun parlementen geldig laten
verklaren (ratificeren). De bepalingen in het
verdrag zijn verschillend voor de landen die vóór
1967 al atoombommen hadden en de landen die
nog geen kernwapens-bezaten. De laatsten
voelden dit aan als een vorm van diskriminatie.
De vijf kernwapenmogendheden mogen,
wanneer ze het verdrag tekenen hun atoom·
bommen houden, maar doen de belofte te zullen
streven naar kernontwapening en niet mee te
werken aan verdere verspreiding van kern·
wapens.
Alle andere landen betoven bij toetreding dat ze
geen kernwapens zullen maken en er niet aan
mee zullen werken dat andere landen dit gaan
doen.
Het verdrag wil het maken van atoomwapens
beperken en de kernenergie juist stimuleren.
Ook na het verdrag is het aantal kernwapen
staten toegenomen. India heeft al in 1974
een kernexplosie doen plaatsvinden. De Indiase
bom was gemaakt van materiaal uit kern-

Kweekreaktoren
Ook een bezwaar van kernenergie is dat de
uranium·reserves in de wereld zeer beperkt zijn.
De voorraden zijn slechts voldoende om de
gangbare reaktoren voor enkele tientallen jaren
van brandstof te voorzien. Vandaar dat er veel
werk wordt verzet om "kweekreaktoren" te
ontwikkelen. Deze kunnen nl. met dezelfde
hoeveelheid brandstof veel langer toe. Wel
vergroten kweekreaktoren de veiligheids·
problemen, omdat er grotere hoeveelheden
radio·aktieve stoffen ontstaan. Door kweek·
reaktoren komen vooral grote hoeveelheden
plutonium in gebruik. Plutonium is de meest
ideale brandstof voor kweekreaktoren, maar het
ook de meest ideale grondstof voor atoom·
wapens.
En dan bestaat er nog de mogelijkheid dat een
kweekreaktor ontploft. De kans Îs erg klein, maar
hier staal tegenover dat de gevolgen van zo'n
explosie niet te overzien zijn.
Aan de ene kant zijn kwe.ekreaktoren dus
noodzakelijk om lange.tijd kernenergie te kunnen
gebruiken, maar tegelijk moeten we konstateren
dat de risiko's dan nog groter worden.

radiologische medewerkers

Het proQleem van de afweging
Kernenergie introduceert, behalve een nieuwe
oplossing voor de komende energieproblemen,
ook nieuwe risiko's in de samenleving; dat is het
dilemma.
Als we de voordelen en de risiko's willen
afwegen tegen elkaar, en als wij andere
oplossingen voor de energieproblemen willen
zoeken, kunnen we het beste een langere
periode bekijken, bijv, tot het jaar 2000.
Eenvoudig is zo'n afweging nieL want het gaat
niet alleen om ekonomische aspekten en
milieuvervuiling. Hel gaat ook om het veel
moel ijker te schatten risiko van verspreiding van
kernwapens.

(vervolg van pagina 3)
De kernenergie·industrie is ingewikkeld en
grootschalig. Kernenergie laai zich minder
makkelijk dan andere energiebronnen
aanpassen aan de plaatselijke omstandigheden.
In de geïndustrialiseerde landen wordt het
moeilijker om te voldoen aan de behoefte aan
decentralisatie en inspraak. Als de
ontwikkelingslanden deze techniek zouden gaan
gebruiken, zouden ze altijd afhankelijk blijven
van de kennis uit de geïndustrialiseerde wereld.
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Derde wereld wil ook wapens
Veel derde wereld landen hebben een onstabiele
regering, vaak ook zijn er konflikten met de
buurlanden. Voor zulke regeringen is de
verleiding groot om hun machtspositie te ver
sterken met behulp van atoomwapens.
Handel in kerncentrales en verspreiding van
atoomwapens zijn moeilijk te onderscheiden.
Voor derde wereldlanden die het bezit van
atoomwapens nastreven kan vreedzame kern
energie een middel zijn om zulke wapens ter
beschikking Ie krijgen. De atoomhandel kan
daarom de politieke machtsverhoudingen in de
wereld danig versloren.

Atoomstroom voor de arme landen?
Atoomindustrie is een westerse oplossing voor
de energieproblemen. Maar kan daarmee ook
het probleem van de honger, van de armoede in
de derde wereld worden opgelost? Heeft de
grote masse van de bevolking in de arme landen
er baat bij? Atoomindustrie is als energiebron bij
uitstek geschikt voor een moderne stad en voor
hoogwaardige industrie, maar zover zijn de
meeste derde wereldlanden nog lang niet. Om
elektriciteit en ook andere energie in de derde
wereld landen met sukses te kunnen toepassen
moet er aan een paar voorwaarden zijn voldaan.
Het grootste deel van de bevolking leeft hier nog
op het platteland. Daar moel energie op kleine
schaal opgewekt kunnen worden. En liefst met
eenvoudige technieken die aansluiten bij de
'technische kennis van de bevolking en gebruik
maken van hulpbronnen en materialen die voor
handen zijn.
Soms beschikken die landen wel over olie, gas
of kolen in hun bodem maar wordt dit onvol
doende onderzocht. Ook waterkracht en zonne·
energie lijken voor veel derde wereldlanden
reêele mogelijkheden. AI die mogelijkheden
kunnen worden gebruikt.
En daar zouden veel derde wereld landen best
wat hulp van het westen bij kunnen gebruiken.

Blijvende onafhankelijkheid?
Het is voorlopig een open vraag of op deze
manier oplossingen voor alle energieproblemen
in de derde wereld te vinden zijn.
Maar één voordeel staat buiten kijf: dit zullen
derde wereld·oplossingen zijn, aangepast aan de
behoeften van de landen en aan de plaatselijke
mogelijkheden.
Wanneer derde wereld landen atoomenergie
invoeren zullen ze in de meeste tanden gevallen
niet een komplete kernindustrie kunnen
opbouwen. Voor bijvoorbeeld de verrijking en
opwerkingsfabrieken zullen ze afhankelijk bliJven
van hel buitenland. En ook wanneer ze een
komplete atoominduslrie opbouwen dan blijft de
kennis afkomstig uit het wes;ten. Het gaat hierbij
om kennis voor de bouw van atoomcentrales.
voor de verrijking van uranium, voor de
opwerking van afgewerkte splijtstoffen en voor
de verwerking van radio-aktief afval. Een vorm
van afhankelijkheid blijft dus bestaan.
En de rijke lande? Zij willen vaak maar al te
graag orders voor hun industrie en de zekerheid
dat zij genoeg uranium voor hun eigen kern
centrales krijgen.
Begrijpelijk is dat wel. Maar of atoomenergie nu
een oplossing is voor de problemen van de derde
wereld, dat is zeer twijfelachtig.

voor. In zo'n geval kan hel Westen uranium
ruilen tegen atoomcentrales en daarmee zijn
uraniumaanvoer veilig stellen. De Westerse
landen zijn dus vaak belanghebbende partij bij
de atoomhandel meI de derde wereld.

Problemen in de derde wereld
Een Derde Wereldland is een land in ont·
wikkeling. Hel kampt met honger, ziekte, analfa
betisme en werkloosheid. Hel beschikt vaak
nauwelijks over elektriciteit. Wegen en
kommunikatiemiddelen met hel binnenland zijn
er weinig. De plattelandsbevolking leeft er nog
geïsoleerd. Er zijn wel steden, soms ook met een
omvangrijke industrie. Aan de rand van die
steden wonen de mensen in uitgestrekte krotten
wijken. Op de vlucht voor de armoede op het
platteland en aangetrokken door de welvaart van
de stad zoeken zij in de steden naar werk, wat
vaak niet of onvoldoende te vinden is.
In veel gevallen zijn deze landen voor hun
energievoorziening afhankelijk van het buiten·
land. In de toekomst hopen wij een ekonomisch
onafhankelijker positie in de wereld te krijgen.
Uitbreiding van de binnenlandse produktie, van
de industrie, en daardoor vergroting van de
welvaart is dan noodzakelijk. Maar voor industrie
is energie nodig. Tot voor kort was import van
olie, vooral uit de Arabische wereld de oplossing.
Dat was vrij goedkoop. Maar ook voor de Derde
Wereldlanden veranderde dat op slag toen in
1973 de oliekrisis uitbrak. Plotseling moest er
veel meer geld uitgegeven worden voor dezelfde'
hoeveelheid olie. De schulden aan het buitenland
werden na 1973 steeds groter met als gevolg dat
er geen geld meer overbleef om iets aan de
problemen van de eigen bevolking Ie doen.
Daarom werd er gezocht naar andere soorten
energie, die minder afhankelijk zouden maken
van het buitenland.

DERDE WERELD:
nieuwe markt voor

westerse kernenergie

Westers belang
Stuk voor stuk gaal het hier om investerings·
projekten van Westerse industrieên. Voor de
bouwers van atoomcentrales is de derde wereld
een belangrijk afzetgebied. Hun handelsagenten
reizen de hele wereld af.
De drie leidende koncerns op dit gebied zijn de
Amerikaanse onderneming&n Weslinghouse en
General Electric, en de West·Duitse Kraftwerk·
Union. Daarnaast zijn ook ondernemingen uit
Frankrijk, Zwitserland en Nederland aktief. Zo
groot is de omvang van deze projekten dat de
regeringen van de landen waar deze koncerns
gevestigd zijn, steeds bij de onderhandelingen en
overeenkomsten worden betrokken. In West
Duitsland bijvoorbeeld heeft de atoomindustrie
zich tot een van de belangrijkste export
industrieên ontwikkeld. De regering verleent
daar steun aan vanwege de werkgelegenheid en
de gunstige invloed op de betalingsbalans.
Maar ook om andere redenen hebben Westerse
landen belang bij de atoomhandel met de derde
wereld. Uranium, de brandstof voor atoom·
centrales is zo moeilijk te krijgen dat veel landen
proberen langlopende leveringskontrakten alle
sluiten.
In sommige Derde Wereldlanden komt uranium

De laatste jaren groeit het aantal
atoomcentrales niet alleen bij ons,
maar ook in de landen van de derde
wereld.
Om welke landen· gaat het? Waarom
kiezen deze landen voor atoom
energie? Past het in hun streven naar
onafhankelijkheid? Welk profijt heeft
de bevolking ervan? En waarom wil
het Westen deze installaties zo graag
verkopen?

Een paar feiten
Enkele arme landen beschikken nu al over
atoomcentrales. Vele anderen hebben
bestellingen in het Westen geplaatst. Argentinië
heeft bijvoorbeeld ëén centrale in werking en een
tweede in aanbouw; bij Frankrijk zijn er nog twee
besteld. Hel buurland Brazilië heeft een
gigantische order in West·Duitsland geplaatst.
In India werken zeven centrales en er lijn er nog
vijf gepland, Bangladesh wil een kweekreaktor.
Iran heelt grote orders geplaatst in Frankrijk en
Amerika, Egypte en Israël krijgen misschien
atoomcentrales van de Verenigde Staten.
Verdere belangstellenden zijn Chili, Columbia,
Cuba, Taiwan, Thailand, Zuid·Korea en Libië.
Sommige landen zouden binnenkort ook de
beschikking krijgen over installaties om uranium
te verrijken en opwerkingsfabrieken.
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VOOBLICHTIB KOOPMAB
VAB KIBBCIBTBALI BOB88ILI:

«kernenergie is een
erfenis,leerer mee leven»

Een werknemers van de kerncentrale in Borssele te spreken krijgen voor een
interview is geen eenvoudige opgaaf. Een afdelingshoofd wil alleen praten als
de voorlichter van de Provinciale Zeeuwse Elektriciteits Maatschappij,
de PZEM, erbij is. Er wordt een afspraak gemaakt. De voorlichter raadpleegt
daarna de direktie. De direktie deelt mee dat het gesprek alleen kan doorgaan
óf met een werknemer persoonlijk, óf met een officiële woordvoerder van het
bedrijf. Het afdelingshoofd wil niet meer. We polsen nog wat andere mensen,
maar alle lijnen leiden naar de voorlichter, de heer Koopman. Op een gure
mistige avond hebben wij e<;ln gesprek met hem.

ook mee leren omgaan?
zegt: Wat er ook
mgaan?" Na een

t niet hel

Dat in Nederland het verdedigen van abortus, hel
aanvallen van kernenergie en een vrijer drug·
beleid in één adem worden genoemd, kan hij
absoluut niet volgen. "Oe stemming is ongezond
aan het worden, ik geloof dat we naar een chaos
toegaan". Bij zijn oude partij, de PvdA, voelt hij
zich al een jaar niet meer thuis. Een andere partij
heeft hij nog niet, alleen devakbond, de Abva.
"U twijfelt er niet aan dat wat er nu aan kern·
centrales staat een goede zaak is?"
"Dat heb ik niet gezegd, het is een erfenis waar
je mee moet leven. Om de kernenergie heen kan
zo'n enorme hetze worden gewekt, dat je moet
zeggen. hoewel ed is kunnen we er toch
niet mee werk
"En daar mo
Is het geen
gebeurt. je
lange stilte
laalste ani

(DOe werknemers dragen een
normaal beroepsrisiko, ze krijgen
geen gevarentoeslag(D

De heer Koopman: "Wat heeft de natuur met ener·
gie te maken?".

bijgehouden. De kortste periode dat iemand in
een centrale kan werken is drie maanden.
Als hij dan aan z'n maximum zit, mag hij de rest
van hel jaar niet meer in het gekontroleerde
gebied" komen. "We hebben gelezen dat
iemand dan is "opgestookt"? "Nou, dat vind ik
een raar woord, we hebben het bovendien nog
niet meegemaakt dat mensen aan hun limiet
zaten". ' 'Er worden in Borssele geen mensen
"opgestookt?" "Nee, dat zou natuurlijk
onverantwoord zijn. Je moel trouwens die term
wel even van z'n gevoelswaarde ontdoen, anders
krijg je zulke gekke dingen. Er zijn mensen die
hobbelen van centrale naar centrale, radio
logische werkers werken overal. Hun stralings·
dosis wordt nauwkeurig in hun pas bijgehouden,
ze stoken als het ware zichzelf op".
Het personeel van de PZEM bedient de centrale
en voor het specialistische werk worden mensen
van builen gevraagd. Donders legt uit dat dat niet
hetzelfde is als het vuile werk. Het werk van
specialisten is volgens hem net zo veilig als het
werk van het vaste personeel. Koopman vertel!
echter dat een onderwalerlasser soms maar
twee minuten kan lassen, omdat hij dan al aan
z'n dosis is.
"Natuurlijk neeml de PZEM zulke mensen niel in
dienst, want je hebt ze maar vijf minuten nodig.
Het werk van specialisten die in een gebied met
hoge straling moelel=! werken is met veel voor
zorgen omgeven. Ze trainen tot vervelens toe, op
hel droge, de handeling die ze moeten ver:
richten. Ze'krijgen geen gevarentoeslag, ze
dragen een voor hen normaal beroepsrisiko. "
Niet zonder trots vertelt Koopman dat hij drie
jaar geleden, toen hij nog Zeeuws redakliechef
van het dagblad Oe Slem was, voor enkele
primeurs had gezorgd over de kerncentrale, die
toen nog in aanbouw was. Hij was er bijvoorbeeld
achter gekomen dat de centrale na dertig jaar
uitgewerkt zou zijn. Hij vroeg zich af wat er dan
mee zou gaan gebeuren, duizend jaar een
betonnen bol in het landschap? De informatie

'staat nu in de folder van de PZEM: er is geen
duizend jaar, maar twintig jaar nOdig als
"afkoelingsperiode". Daarna kan de centrale
worden afgebroken. Als journalist gaf hij vaak
ruimte aan aktiegroepen: "Dat geluid moest ook
eensmeeklinken in het heleorkestvan meningen."
Koopman voelde zich geen medestander,

Een sobere kamer, stalen kasten, flesjes fris
drank op tafel. Koopman zei z'n eigen cassette·
recorder aan en vertelt wie er zoal van zijn
diensten gebruik maken. Het toopt van pers en
schoten lot artsen en dominees. Aktiegroepen
ziet·hij niet zoveel. dat vindt hij wel jammer. De
meeste mensen die de kerncentrale bezoeken
doen dal uit bezorgdheid: "Een kritische
instelling is vaal de drijfveer', belangstelling voor
de techniek wekt de rondleiding pas op".
De voorlichting vermag niet elke verontrusting
weg Ie nemen, integendeel: "Op een centrum
voor werkende jongeren heb ik vooraf weleens
gevraagd hoeveel mensen er in de kerncentrale
zouden willen werken. Dat waren er dan
bijvoorbeeld zes. Aan het eind van het verhaal
vroeg ik dat dan weer en dan waren het er nog
maar twee of drie. Daar spreekt voor mij een
zekere bezorgdheid of vrees uit".

De heer Donders komt binnen. Als direktie
sekretaris van de direktie is hij de baas van
Koopman_ Hij is verantwoordelijk voor wat er
ever het bedrijf naar buiten komt en wil even
kennismaken met de journalisten. Kritisch vraagt
hij naar het verband tussen de deelnemende
verenigingen aan de Beweging Stop Atoom·
plannen en de beweging zelf: "Is het soms een
soort aktiegroep onder het mom van milieu·
béscherming: wat heeft natuur met energie te
maken?" Donders blijft het hele gesprek
aanwezig.
We vragen Koopman 'naar de voorlichting aan
werknemers. "Die is grondig en dat zeg ik niet
omdat m'n baas erbij zil". Het blijkt Ie gaan om
een aantal introduktiedagen: "Ze komen
tenslotte in een voor hen volkomen vreemd
bedrijf". Ze krijgen die introduktie pas nadat ze
zijn aangenomen. "Zijn de mensen zich hel
bijzondere karakter van de kerncentrale wel
bewust?" De mensen die hier komen zijn van
tevoren heel goed geïnformeerd en gemotiveerd".
Er werken erg veel mensen via onderaannemers
in de kerncentrale. Ze verrichten vooral
onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden.
"Weten die wel waar het om gaal?"ledereen die
de centrale ingaat krijgt eerst voorlichting over
de stralingshygiêne en de werking van de
reaktor. Ze moeten ook tekenen dat ze hel

2f)Technici die de kerncentrale
binnengaan voelen gewoon aan dat
het veilig is net als iemand die in een
auto stapt(D

a>wat heeft de natuur met energie
temaken(D

allemaal begrepen hebben". Koopman heeft nog
niet meegemaakt dat iemand na de voorlichting
niet meer hoelde". Het zijn vooral technici en als
die in zo'n puur technische installatie komen,
dan voelen ze gewoon aan dat het veilig is, net
zoals iemand in een auto stapt."
Werknemers bij de kerncentrale heten radio

'-Iogische werkers, ze hebben allemaal een
stralingspas waarop de ontvangen doses worden6



energie· in de toekomst:
kwestie van kiezen

omvangrijk gebruik van energie ons voor grote
problemen stelt. Op de zeer lange duur wordt in
dit voorstel het energieverbruik helemaal gedekt
uit "stromingsbronnen". Ook vermindert het
aardgasverbruik op de lange duur aanzienlijk.
In het jaar 2000 is het verbruik van aardgas,
kolen en olie teruggebracht tol 60% van wat we
nu nodig hebben. Energie gewonnen uit zonlicht.
windkracht, aardwarmte en de gisting van
organische afval zorgen dan al voor ééntiende
deel van de energievoorziening. Ons aardgas
puiten we niel zo snel uil. Ook na het jaar 2000
is de voorraad in de bodem nog genoeg voor
tientallen jaren. We importeren nog maar de
helfl van de fossiele brandstoffen; olie en kolen.
Daardoor zijn we ook veel minder afhankelijk
van het buitenland. Dit voorstel heeft nog een
paar aardige kanten. Er wordt minder koelwater
geloosd, er is minder luchtvervuiling in de vorm
van kooldioxide en zwaveldioxide, er zijn geen
kerncentrales, er is dus ook geen transport van
radio·aktieve stoffen.
Zo'n voorstel houdt wel in dat de industrie
zuiniger met energie omspringt, dat we onze
woningen beter isoleren, dat we de landbouw op
een meer natuurlijke. minder energie
verbruikende manier organiseren en dat we
meer gebruik maken van het openbaar vervoer.
Eén konklusie uit al deze voorstellen is duidelijk:
we kunnen in Nederland meerdere kanten op.
Ook als we kiezen, moet er natuurlijk nog veel
gebeuren om zo'n keuze tot werkelijkheid Ie
maken. Dat zal moeilijk genoeg zijn. Maar een
koers uitzetten: dat is wal we in Nederland in de
eerste plaats moeten gaan doen.

(vervolg van pagina 4)
prolileraliegevaar. Brazilië heeft het verdag niet
getekend en is dat ook niet van plan.
Op dit moment heeft Braziliê nog geen kern·
centrales. Daarom heeft het in 1975 een kontrakt
afgesloten met West-Duitsland waarbij het gaat
om de levering van acht kerncentrales. een ver
rijkingsfabriek en een opwerkingsfabriek. Mei
name de laatste twee fabrieken zijn erg
belangrijk in verband met de proliferatie. In een
verrijkingsfabriek wordt doorgaans slechts
uranium verrijkt tot drie procent, waarmee het
ongeschikt is voor wapens. Het verrijkingsproces
kan echter worden aangepast voor verrijking tol
boven de 90 procent, waardoor een stof ontstaat,
die zeer geschikt is voor het maken van een
atoombom. Hetzelfde proliferatie·gevaar geldt
voor de opwerkingsfabriek waaruit de
afgewerkte splijtstofstaven plutonium wordt
verzameld. Plutonium kan zowel voor reakloren
als voor wapens worden gebruikt.
Argentiniê, het buurland van Braziliê, heeft op dit
moment al de beschikking over één kerncentrale
en heeft nog een tweede besteld. Beide landen
hebben het N.P.V. niet ondertekend en slaan
bovendien met elkaar op gespannen voet.
Gezien de weinig stabiele situatie in de twee
landen is het geen aanlokkelijk vooruitzicht dat
ze de mogelijkheid krijgen om atoomwapens te
maj<en. Voor West-Duitsland is het kontrakt met
Brazilië erg belangrijk, omdat Brazilië er de
levering van natuurlijk uranium tegenover stelt
en daar heeft West-Duitsland grote behoefte aan
voor zijn eigen kerncentrales.
Zijdelings heeft Nederland ook met deze zaak Ie
maken. Voor de periode dat Brazilië nog niet zijn
eigen uranium kan verrijken, heeft het namelijk
bij Urenco in Almelo verrijkt uranium besteld.
In Urenco werken..Nederland, Engeland en Duits
land samen. De drie landen liggen met elkaar
overhoop omdat Nederland zwaardere
veiligheidsgaranties wil bij dergelijke transakties.
Hierdoor is de uitbreiding van de ultracentrifuge
in Atmelo op losse schroeven komen Ie staan.
De Nederlandse regering streeft er naar het
aantal staten dat zelfstandig over kernwapens
kan beschikken zoveel mogelijk in te dammen.
Daarbij vindl de regering het Non·Proliferatie
Verdrag het belangrijkste instrument.
Als het om verhandeling v.an kerntechnologie
gaal vindt zij dan ook dat het betrokken land
moet zijn toegetreden tot het verdrag.
Moeilijkheid daarbij is. dat stoppen met elke
uitvoer van kernmateriaal geen oplossing is.
(vervolg op pagina 8)
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want de bodemvoorraden raken uitgeput.
Daarnaast gebruiken we per jaar 22 miljoen Ion
aardolie. Die olie komt uit een paar Arabische
en Afrikaanse landen. Willen we niet nog
afhankelijker worden van die landen, dan moeten
we omzien naar andere energiebronnen. Volgens
de officiêle mening kunnen wind- en zonne·
energie deze eeuw nog geen bijdrage van
betekenis leveren. Wanneer we niet meer olie
willen importeren als nu en we niet meer gas
beschikbaar krijgen dan Slochteren in 2000 kan
leveren, dan blijven alleen steenkool en atoom
energie over. In zo'n geval zouden zelfs een
veertigtal kerncentrales in bedrijf moeten zijn.
van duizend megawatt elk en zouden we dertien
maal zoveel steenkool moeten verstoken als nu.
Deze toekomstbeelden roepen bij velen on·
gerustheid op. Hoe lossen we de milieu
problemen op.die dat met zich meebrengt? En
waar halen we het kapitaal vandaan om dat
allemaal Ie financieren?

De toekomst
In de Energie Nota van minister Lubbers stijgt
het energieverbruik sterk. Maar ook een minder
sterke stijging is denkbaar. Van verschillende
kanten zijn ideêen en voorstellen aangedragen.
Zo heeft een advieskommissie van de regering
in 1976 een alternatief opgesteld. Belangrijk
uitgangspunt van het uitgebrachte advies is
energiebesparing door efficiênter gebruik.
Betere isolatie van woningen bijvoorbeeld en het
invoeren van besparende produktieprocessen in
de industrie scheelt miljarden kubieke meters
aardgas per jaar. Energiebesparende maat
regelen zouden er best toe kunnen leiden dat de
extra behoefte aan energie tot het jaar 2000 met
de helft wprdt teruggebracht. Dat zou onze
vooruitzichten sterk veranderen.
Als we uitgaan van deze besparingen en we
nemen aan dat het verbruik van olie en gas gelijk
blijft, dan hebben we in het jaar 2000 nog
"maar" een tekort gelijk aan 50 miljard kubieke
meter aardgas. Volgens de advieskommissie
moet dal tekort uit andere energiebronnen
worden aangevuld. Ook de advieskommissie
slaat de bijdrage van zon, wind en andere
"stromingsbronnen" niet hoog aan.
Vergeleken met de Energienota zou volgens de
advieskommissie nog maar de helft van de
hoeveelheid kolen nodig zijn en nog maar 6 in
plaats van 40 kerncentrales; een heel wat aan·
lokkelijker perspektief.
In hel tijdschrift Bèta werd begin 1977 een
diskussiebijdrage geleverd die nog wat verder
gaat.ln die bijdrage gaat men ervan uit dat een
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In 1975 gebruikten we in Nederland
een hoeveelheid brandstof die over·
eenkomt met 86 miljard kubieke
meter aardgas. Vergeleken met 1960
betekent dat twee maal zoveel elek·
triciteit en benzine en bijna twee maal
zoveel energie voor verwarming. In de
industrie steeg het energieverbruik
nog sneller. Dat kwam niet alleen
doordat er méér gemaakt werd, maar
ook doordat wét we maakten steeds
meer energie kostte.
Tot voor kort werd gedacht dat het
energieverbruik alsmaar kon blijven
stijgen. Welk beleid wordt er nu
gevoerd? Hebben we in de toekomst
net zoveel energie nodig? Of nog
meer? En hoe komen we aan die
energie?

Het verleden
Jn de jaren vijftig was steenkool de belangrijkste
brandstof. Kernenergie werd beschouwd als de
bron van de toekomst. De ontwikkeling van
kernenergie verliep echter minder snel dan werd
verwacht. Dat kwam doordat er in het Midden
Oosten veel oHe werd gevonden en we in
Nederland aardgas ontdekten. Door dat é!ardgas
leek de energievoorziening voor lange tijd
gewaarborgd. Kolen werden steeds minder
gebruikt, olie en gas daarentegen steeds meer;
in 1972 al vijf keer zo veel als in 1960. Bevolking,
overheid en industrie zagen-die enorme toename
als iets vanzelfsprekends.
Toen aan het begin van de jaren zeventig de

• olieprijs snel steeg kreeg de toepassing van
kernenergie opnieuw grote aandacht.
Maar de kritische vragen over de gevaren voor
de gezondheid en het milieu en over het verband
met de verspreiding van kernwapens werden
steeds talrijker en klonken door tot in het
parlement. '
Het heden
De overheid wil de energievoorziening veilig·
stetlen. Omdat de bouw van een kerncentrale of
het omschakelen op een andere brandstof jaren
duurt, is het nodig om ver vooruit te zien. In de
Energienota van 1974 kijkt minister Lubbers tot
aan het eind van de eeuw. Hij gaat er van uit dat
in het jaar 2000 de energiebehoefte minstens
verdubbeld zal zijn.
Waar moet die hoeveelheid vandaan
komen? We gebruiken nu jaarlijks 43 miljard
kubieke meter aardgas en veel meer kan niel

200 - --t--t--+--+---c71

7



(vervolg van pagina 7)
voor een bedrijf als Rijn Schelde
Verolme dat reaktorvaten bouwt.
Na het afketsen van de leverantie
van de R.V.S. aan Zuid-Afrika
bleek: als Nederland geen handel
drijft, doel een ander het wel.
Er zijn echter tekenen die er op
wijzen dat dit verandert. Mei name
de Verenigde Stalen streven nu
krachtig naar beperking van de
kernwapenverspreiding en naar
veiligheidsgaranties voor de
handel. Zo is het voorstel gedaan
om de export van sommige
installaties en technologiên
helemaal stop Ie zeUen. Zelfs
klinkt de vraag of een daad·
werkelijke inperking van kern·
energie niet een effektiever middel
is om Ete proliferatie tegen te gaan.
Ook wanneer Nederland dat
middel kiest, zat het niet alleen
staan, In landen als Zweden,
West-Duitsland en Amerika zijn de
oorspronkelijke plannen voor
kernenergie al ver terug
geschroefd.
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Voor gebruik bij lezing-avonden, infor
matiekramen, op scholen en dergeliF
ka, kunt u bij Beweging Stop Atoom·
plannen een "standdoos" bestellen,
Deze bevat een kollektie boeken en
andere publikaties, folders en stickers,
bedoeld voor plaatselijke doorverkoop.
Oe samenstelling Is:
1 x "Energie, strijd om macht en rijk
dom" van Michiel Tanzer (per stuk
f 15,-)
2 x "Kernenergie in de lage landen"
van J. A. Goedkoop (per sluk f 7,80)
2 x "Doel(nalig Energiegebruik" van
E. H. Lysen e.a. (per stuk f 6,50)
2 x "Kernenergie op de korrel" van
G. Bryerton (per stuk f 10.-)
3 x "Energie edukatief, van de Stich·
ting Milieu-edukatie (per set f 4,-)
3 x "Kernenergiebeleid" van de Werk·
groep 2000 (per stuk f 3,50)
5 x Uittreksel Kernenergienota van de
Vereniging Milieudefensie (per stuk
f o'SOk '
3x " ernenergle Noord NëderlandJ
Noord Duitsland van de Werkgroep
Eemsmond (per stuk f 3,-)
3 x "Argumenten tegen Kernenergie"
van het Derde Wereldcentrum Nijme
gen (per stuk f 2,50)
2 x Nota "Ultracentrifugeprojekt" van
de Bezinningsgroep Energiebeleid
(per stuk f 6.50)
2 x "Infomap Kalkarproces" van het
Landelijk Energiekomité (per stuk
f 3,-)
2 x Jute schouder· of handtas "Stop
Kernenergie" (per stuk f 5,-).,
20 zwartlwit stickers tegen kernenergie
(per tien f 0,30)
10 prentbriefkaarten met cartoon (per
stuk f 0,25)
3 x Kalkaraffiche (oranje) (per sluk
f 0,25) ,
3 x Affiche "kernenergie stralingsge
vaar" van Aktie Strohalm (per sluk
f 1,-)
3 x affiche "Kalkar proces" (gralls)
10 folders "Kalkar proces" (gratis)
20 tipboekjes energiebesparing van
het Ministerie van Economische Zaken
(gratis)
U kunt deze doos bestellen door over·
making van f 150,- op gironummer
17717 I.a.v. Beweging Stop Atoom·
plannen. Amsterdam, met vermelding
van "standdoos"
Wanneer u de niet verkochte spullen
uit de standdoos onbeschadigd en bin·
nen 3 weken terugstuurt naar Bewe
ging Stop Atoomplannen, Tweede We
teringplantsoen 9, Amsterdam,. dan
wordt de waarde hiervan teruggestort
op het door u opgegeven gironummer.
H.et bestellen van een standdoos is
mogelijk tot 6 april 1977.

,

PUBLIKA!IIS
Er bestaan vele publikaties over alle
soorten energie en alles wal daarbij
komt kijken. De volgende publikaties
zijn nultig als u meer over dit onder·
werp wilt welen.

MInisterie van Economische zaken,
afdeling Externe betrekkingen: Samen
vaning energienota. september 1974.
Schriftelijk te bestellen: Bezuidenhoul·
seweg 30, Oen Haag. Gratis. In deze
samenvatting wordt een overzicht ge·
geven van de energiesituatie in Neder·
land. De verschillende energiebron
nen worden besproken en het voor·
genomen beleid van de minister wordt
duidelijk gemaakt. leesbaar. 19 pa·
gina·s.

Ministerie van Economische zaken;
Publikaties over energieverbruik. Te
bestellen Postbus 503 In Apeldoorn
o.v.v. folders over energie en energie

. besparing. Folder 1: Energie van alle
kanten bekeken. Hierin wordt op een·
voudig leesbare wijze Ingegaan op de
energieproblemaliek en de taken van
de regering om deze problematiek het
hoofd te bieden, Folder 2: Tipboekje
waarin veel tips staan voor een zuinig
omgaan met energie in huis.

Rense, Ir. R.: Energie problemen in
Nederland in: Natuur en Landschap,
1975 nó. 5. Te bestellen: f 4,- op
giro 51880 t.n.v. Natuur en Milieu,
's-Graveland. In dit artikel wordt de
energieschaarste in Nederland be
sproken. Oe in 1974 verschenen Ener
gienota van de 'regering wordt van
kanllekeningen voorzien. Een 9edeel
te van de Tweede Bezinningsnota
Kernenergie is opgenomen. ,17 pagi
na's.

Energie Centrum Nederland: tijd
schrift Energfespektrum: verschijnt 11
maal per jaar. Abonnement: f 41,60
per jaar. losse nummers; f 3,95.
Abonnementadres: Tijl Media B.V.,
Tesselslraat 80 Amstelveen. Voor
Scholen is de verspreiding mogelijk
gratis, bel daarvoor E.C.N., telefoon
070·514581. afdeling voorlichting.

Werkgroep Eemsmond; Kernenergie
Noord-Nederland/Noord Duitsland.
Uitgave: eind 1976. Te bestellen: f 3,
op giro 1729195 t.n.v. Vereniging Be
houd Waddenzee, Harlingen.
In dit boekje worden plannen voor
kerncentrales en opwerkingsfabrieken
beschreven en de gevolgen ervan (koe
ling, afvalwater). Ook de schadeliJk
heid van bestraling met radlo-aktiviteil
wordt beschreven. 32 pagina's.

Sanders, G. A.: Energie op leven en
dood. Wetenschappelijke Uitgeverij
av, 1972. Een boek waarin globaal
wordt gesproken over de stimulerende,
krachten achter het energieverbruik
en de gevolgen van teveel energie
gebruik voor de natuur. Verder een uit·
gebreide bespreking van de konventi
.onele en alternatieve methodes van
energie-opwekking en -opsl~g. 189
pagina'::;.

Wêrkgroep 2000: Energie edukatie' 2.
Uitgave werkgroep 2000 Amersfoor1,
1975. Te bestellen; f 2,70 op giro
299050 t.n.v. Werkgroep 2000. publi·
katieafd. Eenvoudig geschreven boek
je over wat energie is en hoe het kon
gebeuren, dal er steeds meer energie
werd verbruikt. Ook kernenergie en de
gevaren daarvan komen aan de orde.

NV Nederlandse Gasunie: Neder·
land en z 'n aardgas. t 976. Telefonisch
te bestellen: (050) 212766 of (050)
212767. Gratis brochure. In deze bro·
chure wordt hel ontstaan van aardgas
en het gebruik ervan besproken. De
laak van de gasunie, de groei van het
energieverbruik en de mogelijkheden
tot bezuinigingen ,worden besproken.
Met wat.cijfermateriaal over aardgas·
verbruik, 42 ~gina 's.

Bezinningsgroep energiebeteld:
Tweede bezinningsnota Kernenergie.
Uitgave: Vereniging Milieu Defensie,
november 1975. Alleen In bibliotheken.
Nota aan de regering waarin bqpaalde
punten van de Energienota van de re
gering uit 1974 besproken en bestre·
den worden. De nadruk wordl vooral ge
legd op stimulering van energie bespa·
ring en uitstel van de beslissing over
kernenergie tol 1979. Verder komen
de invloed van werkgelegenheid en
induslrie op het energiebeleid ter
sprake. 27 pagina's.

Goedkoop. J. A.: kernenergie in de
fage landen. Uitgeverij: Het Spectrum,
Aulapocket, 1975. In ,dil boek wordt
aan de hand van bestaande kerncen·
trales in Nederland zeer gedetailleerd
het proces van kernenergieopwekking
besproken. Technisch. 176 pagina's.

Groenewold. H. J. 'en anderen: Pro
bfemen van kernenergie. Uit: Weten·
schap en Samenleving, 1974, nr. 8.
Alleen in Bibliotheken. In dil tijdschrift
worden verSchillende problemen van
kernenergiegebrlJik door verschillen·
de auteurs besproken (gevolgen van
gebruik van kernenergie, relatie tus·
sen vreedzaam en nlet·vreedzaam ge·
bruik van energie. relatie lussen
beleid en toekomstvisie) 47 pagina's.

IBS'lAlI!lIS
Voor groepen en organisaties die in
eigen omgeving over de toepassing
van kernenergie of over de energie
problemen in het algemeen willen dis·
kussiêren en hierover informatie willen
geven zijn er diverse mogelijkheden.
Bijeenkomst met één of meer spre-

.... kers, eventueel met een film· of dia·
voorstelling.
·Informatiekraam opeen drukke plaats.
- Huis aan huisverspreiding van folders
e.d.
· Tentoonstelling.
· Affiches ophangen op plaatsen waar
veel publiek komt.
· Een artikel In het eigen orgaan.
· Samenwerking met a~dere groepen
Ier plaatse. wéll<e zich rh~eliJI( iflet all'"
onderwerp bezig houden. vergrool de
mogelijkheden.
Sprekers enfof informatiemateriaal,
zijn O.a. aan te vragen bij de volgende
instanties. Hieronder vindt u zowel
voorstanders als tegenstanders, en
informatiemateriaal zowel met een
strekking vóór, als légen kernenergie.
Energie Centrum Nederland, Den
Haag. 070'~ 4581
Kema, Arnhem 085-457057 .
Rijn Schelde Instituut, Middelburg
01180-25347
Stichting Milieu-edukatie, Utrecht
030-314314
Stroomgroep Stop Kernenergie,
Utrecht 030-314314
Vereniging Milieudefensie, Amster·
dam 020-221366
Studierichting Vrije Chemie,
Groningen 050-114030
Bij de'Technische Hogescholen en
Universiteiten zijn In diverse vakgroe·
pen gespecialiseerde deskundigen op
het gebied van energie, kernenergie
en alternatieve energiebronnen te
vinden.


