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onze keue 
Nederland is bezig met kernenergie. In ons 
land staan al twee kerncentrales en een verrij~ 
kingsfabriek. Er zijn plannen om die verrij
kingsfabriek uit te breiden. De regering wil 
proefboringen verrichten in Groningen en 
Drente om daar later atoomafval op te slaan. 
Nederland doet ook nog mee met de bouw van 
snelle kweekreaklaren in Duitsland en F-rank
rijk. ~n tenslotte is er het plan om nog drie 
kerncentrales te bouwen. Daarvoor zijn tien 
mogelijke bouwplaatsen al uitgekozen. 
De inspraak is ook al geregeld: U mag uitspre
ken wáár volgens U die kerncentrales moeten 
komen te staan. 
Maar wil de Nederlandse bevolking wel nieuwe 
kerncentrales? Willen wij wel uitbreiding van 
de verrijkingsfabriek in Almelo? Is de kerne
nergie w~l zo noodzakelijk en zo veilig als een 
aantal deskundigen beweert? Zijn er geen 
andere manieren om ons land van ener:gie te 
voorzien? Is kernenergie een oplossing voor 
het werkloosheidsprobleem? 
Dat zijn vragen die in een publieke diskussie 
aan de orde moeten komen en niet alleen 
achter de deuren van het Binnenllof en in de 
kamers van geleerde heren. Nederland staat 
nu voor een belangrijke keuze. 
In deze krant is een verklaring gepubliceerd 
van een groot aantal organisaties. Zij stellen 
gezamenlijk voor: 
Stop de atoomplannen, vóór een andere ener
gîepolitiek! 
En zij vragen U dat voorstel te steunen en Uw 
handtekening te zetten onder deze eis. 
Deze krant, de hantekeningenaktie en de 
man~festatie van 23 april vormen een bijdrage 
tot de diskussie. 
Atoomplannen Ja of Neen 
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redaktioDeel
Op het gebied van energie zijn al vele voorllchtlngskampagnes
georganiseerd. De kampagnes over atoomenergie, of die nu geor·
ganlseerd werden door vóór- of door tegenstanders, hebben zelden
een brede diskussie over dit onderwerp uitgelokt.
Of het nu aktiegroepen waren, elektriciteitsbedrijven of de over
heid, ze brachten vooral hun eigen standpunt naar voren, en zetten
niet aan tot meedenken over de atoomenergie-problematiek. Dit
geldt ook weer voor de laatste aktiviteit van de overheid op dit
gebied: de inspraakprocedure over de plaats van de drie nog te
bouwen kerncentrales. Weer wordt geen voorlichting verschaft,
geen diskussie op gang gebracht, geen Inspraak gegeven over de
atoomenergie-problemen zélf.
Met deze krant zetten wij onze informatiekampagne voort die juist
wel op dit doel is gericht.
Wij komen eerlijk voor onze mening uit. WIJ zijn tegen atoomplan
nen in Nederland en daarbuiten. Maar dat standpunt stellen we niet
voorop, wij willen dat er een goede en uitgebreide diskussie op
gang komt. Oaarom geven wij informatie over atoomenergie, en in
deze krant vooral over de vraag: Geen atoomenergie, maar wat dan?
Daarmee willen we de lezers de gelegenheid geven tot het maken
van een eigen keuze. Is atoomenergie nodig of zijn andere oplossin
gen voor de energievoorziening mogelijk en ... wenselijk?
In deze krant publiceren we een verklaring, één standpunt over de
atoomplannen en een andere energiepolitiek. Uit de lijst van organi
saties die deze verklaring ondertekenen blijkt hoe breed de veront
rusting over de atoomenergie, door de vele, en heel verschillende
gevaren die ermee verbonilen zijn, geworden Is. Als U dit standpunt
deelt, roepen wij U op het te ondersteunen.
Op 23 april aanstaande zal In Utrecht de Landelijke Manifestatie
Stop Atoomplannen plaatsvinden.
U vindt het uitvoerige programma In deze krant. De leus "Stop
atoomplannen! Voor een andere energiepolitiek!" zal daar centraal
staan.

nieuwe kerncentrales
waar moeten ze
komen .

groeiende nalionale maar ook Interna
tionale beweging tegen atoomenergie.
Daarbij mag echter het belangrijkste
niet uit het oog verloren worden: kern
centrales zoals in Borssele en Dode
waard maken het bestaan van verriJ~

klngslabrleken, van opwerkingsfa
brieken en van opslag- en alvalplaat
sen noodzakelijk.
AI deze onderdelen van de atoomener
gie bevorderen de verspreiding van
kernwapens en het ontstaan van ge
vaarlijke voorraden plutonium. De
bouw van nieuwe kerncentrales bete
kent onvermijdelijk de uitbreiding van
de verrijkingsfabriek te Almelo, de
bouw van opwerkingsfabrieken, en van
kweekreaktoren zoals In Kalkar.

gen, wordt daarvan in Nederland - en
ook elders - voorlopig afgezien, ten
einde de veiligheidsmarge te vergroten
tot het moment dat meer uitgebreide
ervaringen (?1) met kerncentrales zul
len zijn opgedaan."
In het rapport staan nog verschillende
kriteria waarmee men bij de pJaatskeu·
ze van kerncentrales géén rekening
zou hoeven te houden. Hieronder val
len bijvoorbeeld overstromingen,
windhozen, vliegtuigongelukken en
aardbevingen.
Vestigingsplaatsen.
De meest geschikte plaatsen zijn vol
gens het regeringsrapport: Eems
mond, Ketelmeer, Urk, Wieringer
meer en Bath-Hoedekenskerke.
Minder geschikt zijn: Flevopolder,
Maasvlakte, Tholen, St. Philipsland en
Borssele. Maar de verschillen tussen
de eerste en de tweede rij plaatsen zijn
niet groot. AI deze tien plaatsen komen
daarom in aanmerking. De meeste
plaatsen liggen rond het ijsselmeer en
de Zeeuwse wateren. Uit deze tien
moeten er uiteindelijk drie gekozen
worden voor de drie kerncentrales. De
andere blijven in reserve voor het geval
de regering ná 1985 nog meer kerncen
trales wil bouwen.
De beslissing hierover is moeilijk.
Geen enkele gemeente zit te springen
om een atoomcentrale naast de deur.
De regering Meft de gemeentes en de
bevolking inspraak toegezegd. Maar
inspraak is nog geen medebeslissings
recht. Wat nu als de inwoners van alle
tien mogelijke vestigingsplaatsen tè
gen de bouw van kerncentrales op hun
grondgebied zijn? Dan zal uiteindelijk
de beslissing over de plaats aan de
regering zijn.
Maar zijn de drie kerncentrales eigen
lijk wel wenselijk? Daarover spreekt de
regering zich na de verkiezingen pas
uit. En daarmee zijn we op een essen
tieel punt beland: belangrijk is niet
wáár kerncentrales komen maar vooral
61 ze er komen. Een recente enquête
van de aktualiteitenrubriek Brandpunt
wees uit dat de meeste mensen die
vraag willen stellen: 53% van de Neder
landse bevolking heeft ernstige twijfels
over kernenergie.

•

Er zijn plannen om In Nederland drie
nieuwe atoomcentrales te bouwen. Oe
regering heelt tien plaatsen aangewe
zen die zij geschikt vindt om ze neer te
zetten. De betrokken gemeentes en de
bevolking Is Inspraak toegezegd. Maar
het belangrijkste Is de vraag óf er drie
nieuwe atoomcentrales moeten ko
men, niel waar ze gebouwd zullen wor
den.
Er is de laatste tijd veel protest tegen
kernenergie. Demonstraties tegen op·
slag van atoomafval in Groningen
(5 febr. 1977), tegen de uitbreiding van
de verrijkingsfabriek in Almelo (2 april
1977), tegen opslag van atoomafval biJ
Mol (België) en de kweekreaktor In
Kalkar (Duitsland) ziJn tekenen van de

Er zijn plannen voor de bouw van drie
nieuwe kerncentrales in Nederland. De
regering heeft 32 plaatsen laten onder
zoeken op hun geschiktheid. Bij de
meeste hiervan was te weinig koelwa
ter beschikbaar, of de regering vond
dat er teveel mensen in de buurt woon
den. Zo zijn tenslotte tien plaatsen
aangewezen waar die centrales ge
bouwd kunnen worden. Ze staan aan
gegeven in een overheidsrapport. dat
in maart 1977 is gepubliceerd.
De keuze van de plaatsen hangt dus af
van twee kriteria: de koeling en de be
voJki ngsdichtheid.
Een kerncentrale heeft net als een ge
wone centrale koelwater nodig, en
moet dus aan zee, een rivier of een
meer liggen.
De bevolkingsdichtheid binnen 20 km
rond de plaats waar een kerncentrale
staat moet zo klein mogelijk zijn, in
verband met een eventueel optreden
van een reaktorongeluk. Het aantal
slachtoffers dat daarbij zou vallen kan
op die manier beperkt worden. Een
citaat uit het rapport: "Hoewel vesti
ging van een kerncentrale in stedelijke
gebieden zou kunnen worden overwo-

\
kolofon

Deze krant is een uitgave van de Bewe
ging Stop Atoomplannen, opgezet op
initiatief van het Landelijk Energie Ko
mitee (LEK). Dit komitee bestaat sinds
begin '76 en bundelt allerlei groeperin
gen in Nederland die tegen de verdere
ontwikkeling van kernenergie zijn en
een ander energiebeleid nastreven.
Het komitee staat open voor aanslui
ting van iedere organisatie die de LEK
doelstellingen onderschrijft. Op dit
moment zijn een aantal landelijke or
ganisaties en verschillende regionale
komitees lid. Aan het Beweging Stop
Atoomplannen~programmawerken tot
nu toe mee: Aktie Strohalm, Gezamen
lijke Energie Komitees Zuid-Neder
land, Landelijke Vereniging tot Behoud
van de Waddenzee, Nederlands Insti
tuut voor Volksontwikkeling en Na
tuurvriendenwerk, Verbond van We
tenschappelijke Onderzoekers,
Vereniging Milieudefensie, Stroom
groep Stop Kalkar/Kérnenergie.
Overname van artikelen is na overleg
mogelijk.
Aan deze krant werkten mee: Jan van
Arkel, Ritzo Bloem, Odilia Boeie, Ton
Brans, Ed van Dalsum, Bart Edel, Jos
van den Eynde, Pim Le Feber, Willem
Hoogendijk, Gerard Jansen, Jan de
Jong, Michiel Koolbergen, Marga Mil
tenburg, Caroline Pluvier. Theo Potma,
Rien Rense, Erik Jan Tuininga, José
van der Sman, Jan de Vries, Frank van
Zaanen.
Aan de verspreiding van deze krant
werken veel organisaties mee, zoals:
Vakbonden, wereldwinkels, stichting
Natuur en Milieu, studentenorganisa
ties en derde wereld-groepen.
Beweging Slop Atoomplannen, 2e We
teringplantsoen 9, Amsterdam, tele
loon 020-221369, Giro: 17717.



Afluisterschandaal

Wanneer wij kernenergie op grote
schaal invoeren zijn we gedwongen
een aantal veiligheidsmaatregelen te
treffen die slecht samen gaan met de
grondrechten van een demokratie. Het
probleem is dat er nooit veel diskussie
is geweest over deze belangrijke za
ken.
Elektriciteit is makkelijk en komforta
bel, dat staat vast. Maar het kon wel
eens zijn dat we voor het genot van dat
komfort een stuk van onze vrijheid
moeten inleveren. En het is de vraag of
we daar achteraf zo gelukkig mee zuI
len zijn.
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oen, Amlterdem, onder vermei·
ding ven: 'biJdrage'.

atoomgeleerde dr Traube

Het afluisterschandaal rond de duitse
atoomgeleerde dr. Traube toont aan
dat een speciale veiligheidsdienst er
soms toe zal overgaan de In de grond
wet verankerde vrijheden te beperken
of aan te tasten. Het argument is dan
steevast: de nationale veiligheid. In het
geval van dr. Traube is het briefgeheim
geschonden, de telefoon afgetapt en
een inbraak gepleegd in zijn woning
voor het plaatsen van afluisterappara
ten.
Na enkele ontkenningen heeh de ver
antwoordelijke minister tenslotte toe
moeten geven dat deze veiligheids
dienst hier over de schreef is gegaan.
Oe grondwet Is overtreden en Traube's
loopbaan Is geheel zonder redenen
onmogelijk gemaakt.

Omdat het een zeer bruikbare splijtstof is en omdat plutonium hoog radioaktief is.
biedt het goede mogelijkheden als middel om chantage en sabotage te plegen
tegen de gemeenschap. (Rapport van een Britse regeringskommissie over
kernenergie)

kiezen tussen
vrijheid en veiligheid
Tot nu toe bleef de diskussie over
kernenergie in Nedertand hoofdzake
lijk beperkt tot de gevaren voor mens
en milieu en het verband met atoombe
wapening. Vrijwel bullen de diskussie
bleef de vraag: komen In een samenle
ving die afhankelijk Is van atoomener
gie demokratlsche grondrechten In ge
vaar?
Aan atoomenergie kleven lal van geva
ren. Verrijkt uranium. radioaktief afval
en vooral plutonium maken uitgebrei
de veiligheidsmaatregelen nodig. Dat
geldt voor de installaties waar deze
stoffen worden gebruikt. voor het
transport en de opslag en voor de
mensen diedaarbij betrokken zijn. Ker
nenergie is "een gevoelige techniek";
er zijn "belangen van nationale veilig
heid" mee gemoeid. Daarom kan lang
niet alles wat met kernenergie te ma
ken heeft openlijk in het parlement
worden besproken. Veel zal achter ge
sloten deuren worden behandeld.
Aantasting
Naast aantasting van de parlementaire
demokratie. kan kernenergie ook ge
volgen hebben voor de individuele vrij
heid. Zeker wanneer naast de nu ge
bruikelijke reaktoren ook
kweekreaktoren zouden worden inge
voerd is aan uitgebreide veiligheids
maatregelen niet te ontkomen. Zolang
er mensen zijn die, gedreven door wan
hoop, overgaan tot sabotage of terreur.
zolang is bescherming daartegen
noodzakelijk. En die mensen zijn er.
Bezettingen van ambassades, kaping
van vliegtuigen en treinen hebben nog
steeds een duistere populariteit. Na
vliegtuigen zouden kerncentrales wel
eens het doelwit van dit soort aktivitei
ten kunnen worden; in de Verenigde
Staten isdat trouwens al eens gebeurd.
Radioaktieve stoHen zijn erg geschikt
om er chantage mee te plegen. Boven
dien kan er in een kerncentrale makke
lijk voor miljoenen worden vernield. Bij
kweekreaktoren en opwerkingsfabrie
ken moet de diefstal van plutonium
koste wat kost worden voorkomen.
Bewaking alleen is daarvoor niet vol
doende. Mensen en groepen van wie
vermoed kan worden dat zij wel eens
hun loevlucht zouden kunnen nemen
tot terreur zullen in de gaten gehouden
moeten worden. Politieke organisaties.
akliegroepen. geleerden, iedereen die
zijn mond wel eens opendoet over
kernenergie kan zo verdacht worden.
Er zulten speciale veiligheidsdiensten
ontstaan, belast met het opsporen van
mogelijke terroristische aktiviteiten.
Persvrijheid
Een ander probleem vormt de vrijheid
om gegevens over kernenergie te pu
bliceren. Overheid en elektriciteits
maatschappijen hebben altijd beweerd
dat kernenergie veilig is. Als er dan
eens wat gebeurt, ligt het voor de hand
dat men probeert dat binnenskamers te
houden. Het wordt dan twijfelachtig of
de pers altijd de vrijheid kan houden
om over kernenergie te schrijven wat
zij wil.

de atoomstaat

Bewaking
Gewone kerncentrales waarin het plu
tonium ontstaat moeten streng be·
waakt worden.
Ook al zit dit plutonium dan nog fijn
verdeeld en ongrijpbaar in het radio
aktief afval van zulke centrales. De
bewaking is er nu al. Vorig jaar zijn de
veiligheidsmaatregelen rond de kern
centrale te Borssele zelfs verscherpt.
Maar dit is nog niets vergeleken bij de
bewaking die nodig zal zijn vooropslag
en transport van zuiver plutonium, van
splijtstof en afval van snelle kweekre
aktoren.
Op verschillende plaatsen in de wereld
is de ontwikkeling van kweekreaktoren
gaande. Maar overal stuit men op de
zelfde problemen. In Amerika is de
bouw jaren vertraagd en opgeschort:
men heeft de veiligheidsproblemen
van dit type reaktoren niet onder de
knie.
Ook de bouw van de Kalkar-reaktor
loopt achter op het schema. En zelfs is
de veiligheid van deze Kalkar-reaktor
inzet geworden van een geding voorde
rechtbank. Wanneer kweekreaktoren
op grote schaal gebouwd zouden wor
den. komt het plutonium in grote hoe
veelheden in omloop. De gevolgen die
dat voor de samenleving heeft lijken
niet te overzien.

sDelle
ekers

onvermijdelijk vervolg van kernenergie

Kiezen voor kernenergie Is kiezen voor snelle kweekreaktoren. Veel
mensen besellen dat niet. In de voorlichting over kernenergie
ontbreekt dit aspekt nogal eens. In het begin dacht men zells dat
met kernenergie een onuitputtelijke energiebron gevonden was.
Maar het uranium dat gewone kerncentrales zoals die In Dode
waard en Borssele nodig hebben Is heel schaars. Als de opwekking
van kernenergie op de wereld snel uitgebreid wordt, Is al het
uranium zelfs binnen dertig of veertig jaar uitgeput. Als men toch
met kernenergie door wil gaan Is het daarom noodzakelijk om over
te schakelen op snelle kweekreaktoren. Deze reaktoren zijn echter
nog In ontwikkeling, en ze zijn veel gevaarlijker dan de gewone
kerncentrales.

In de wereld staan zo'n twaalf experi
mentele kweekreaktoren, en negentien
zijn er gepland of in aanbouw. Neder
land zelf doet mee aan de bouw van een
snelle kweekreaktor in Kalksr, Duits
land. De kweekreaktor heeft de splijt
stof plutonium nodig. Deze stof is een
van de radioaktieve bijprodukten die in
een gewone kerncentrale ontstaan.
Het voordeel van de snelle kweekreak
tor is dat hij meer plutonium oplevert
dan er in gestopt wordt.
Na ongeveer tien jaar heeft de kweek
reaktor zoveel extra plutonium ge
vormd dat daarmee een nieuwe kweek
reaktor.... van start kan gaan. Als de
hoeveelheid splijtbaar uranium op aar
de uitgeput raakt, worden de gewone
kerncentrales onbruikbaar en zijn we
aangewezen op plutonium en kweek
reaktoren.
Gevaarlijker
Kweekreaktoren zijn technisch gevaar
lijker dan de gewone kerncentrales.
Voor de koeling hebben zij naast water
ook natrium nodig. Deze stof reageert
explosief met water en bij aanraking
met lucht treden vuurverschijnselen
op. Maar er zijn meer problemen. Het
binnenste van de kweekreaktor, waar
de splijting plaatsvindt. kan ontploffen.
De gevolgen van een dergelijk ongeluk
zijn te vergelijken met die van een
atoombomontploffing. Daar komt nog
bij dat de stof plutonium zelf bijzonder
gevaarlijk is. Niet alleen is het een van
de giftigste stoffen op aarde, maar ook
is het een grondstof voor atoombom
men. Deze kunstmatig gevormde stof
(in de natuur komt hij niet voor) moet
daarom zeer goed beveiligd worden.
Tegen terroristen bijvoorbeeld.



ZON

Een van de bronnen waaruit de mensen
hun energie kunnen halen isdezon. Bij
zonne-energie hoeven we niet bang te
zijn dat het ooit eens op zal raken: de
zon zal altijd blijven schijnen. En wie
denkt dat in Nederland de zon bijna
nooit schijnt heeft het mis. De gemid
delde zonnestraling is bij ons nog altijd
de helft van de zonnestraling in landen
als Spanje en Griekenland.
Er zijn twee belangrijke manieren om
gebruik te maken van de zon. Door de
warmte van zonne-energie te benutten
en door het direkt omzetten van de
zonnestraling in elektriciteit.
In Oss en een paar andere plaatsen in
Nederland staan al proefhuizen die
verwarmd worden met behulp van een
zonne-energiesysteem. De zonne
warmte wordt in grote panelen op het
dak van het huis opgevangen en bv. in
de kelders opgeslagen in een goed
geisoleerd waterreservoir. Een warm
tepomp haalt de warmte die nodig is uit
het reservoir en verspreidt die dan door
het huis. Als de huizen goed geisoleerd
zijn kan zo de helft van de energie die
nodig is voor verwarming en warm
water door de zon geleverd worden.
Ook kan, in plaats van met aardgas, het
water in een boiler door de zon ver
warmd worden. Men verwacht dat zo'n
zonne-boiler in 1985goedkoper zal zijn
dan een aardgas-boiler. Dit omdat de
zon 'gratis' is en aardgas steeds duur
der wordt.
De zon kan ook gebruikt worden om
direkt elektriciteit op te wekken. Ook
dat wordt op verschillende plaatsen in
de wereld uitgeprobeerd. Maar omdat
het een kostbare aangelegenheid is, is
dit systeem voorlopig nog onaantrek
kelijk.
In Amerika houdt men zich nog inten
siever bezig met zonne-energie. Men
berekende daar dat in het jaar 2015 de
helft van de energie die het land nodig
heeft ûit de zon gehaald kan worden.
Zelfs al zou de totale energiebehoefte
dan twee keer zo groot geworden zijn.
Wat zijn de voordelen van zonne~ener

gie?

Zoals gezegd: de zon is een onuitputte
lijke bron, de zon raakt nooit op. Wat
dat betreft is de zon dus de beste oplos
sing van ons energieprobleem. Maar er
zijn nog andere voordelen. De zon is
schoon. Gebruikmaken van zonne~

energie tast de natuur, het milieu niet
aan. Bovendien schijnt de zon overal
en zijn we dus niet afhankelijk meer van
andere landen. Hoe meer we gebruik
maken van de zon, hoe minder andere
brandstoffen, b.v. olie, we van andere
landen hoeven te kopen. Dit kan ons
moeilijkheden (zoals bv de 'oliekrisis')
en geld (uranium en olie worden steeds
duurder) besparen.

WIND

Tot 1850 was de wind in Nederland de
belangrijkste leverancier van energie.
Toen stonden er nog zo'n 9000 molens,
die de in de wind aanwezige energie
gebruikten voor het bemalen van pol
ders, het zagen van hout, het malen van
koren en noem maar op. Daarna ging
men steeds meer gebruik maken van
fossiele brandstoffen zoals kolen en
olie. Nu deze schaarser en duurder
worden, valt te verwachten dat wind
energie op den duur weer goedkoper
zal zijn. Windenergie kan op kleine

schaal, b.v. in dorpen en op boerde~

rijen gebruikt worden. Om grote hoe
veelheden elektriciteit op te wekken
(b.v. net zoveel als een kerncentrale)
zouden 1500 windmolens langs de kust
gebouwd moeten worden, wat de aan
trekkelijkheid van het landschap niet
ten goede zal komen. Want we praten
dan niet meer overschattige Hollandse
molens, maar over grote stalen of bet
onnen konstrukties. Er wordt ook aan
gedacht om ze op de Noordzee te
zetten. De kosten werden in dat geval
veel hoger, omdat er platforms op zee
gebouwd en energie naar het vasteland
vervoerd moet worden. Voor de wind
gelden dezelfde voordelen als voor de
zon. De wind waait altijd weer, het is
gratis en het is schoon.

•er IS
WATER

Ook water kan gebruikt worden om
energie op tewekken. Zo kent iedereen
de kracht van het water bij natuurlijke
of kunstmatig aangelegde watervallen
(stuwmeren). In Zwitserland en Skan
dinavië b.v. haalt men sinds jaar en dag
een groot deel van zijn elektriciteit uit
deze bron, die de bijnaam 'witte steen
kool' heeft gekregen. In West-Europa
zijn er verder niet zoveel mogelijkhe
den om van deze vorm van waterkracht
gebruik te maken, maardaarentegen in
Azië, Afrika en Zuid-Amerika wel.

In Europa. met name Zuid-Engeland
en een deel van de Franse kust is het
gebruik maken van eb en vloed als
krachtbron wel mogelijk. In La Rance
(Frankrijk) staat een getijdecentrale
van 300 MW. In Japan wordt op het
ogenblik onderzoek gedaan naar het
winnen van energie uit golfslag, een
derde mogelijkheid. En tenslotte kun
nen ook de warmwaterbronnen die op
verschillende plaatsen op de aarde
voorkomen als energiebron worden
gebruikt. Het meest bekend zjjn ~el de
'geisers' op IJsland. Maar zelfs In de
bodem van Nederland blijkt warm wa
ter te zitten, onder andere in de buurt
van Rotterdam. Deze 'aardwarmte' zou
gebruikt kunnen worden voor warm
watervoorziening.



niets nieuws onder de
'In den beginne was de aarde woest en ledig'. Binnen een dunne broze schil overde
aardkorst speelt alle leven zich af. Enkele meters in de bodem, enkele honderden
meters in de lucht en soms duizenden meters In de diepten van de oceaan. Binnen
die dunne schil stroomt het water en clrkuleert onze zuurstof. Daar groeien de
bomen. Daar maakt het zonllcht.ons-voeëlsel aan. Daar leven de vogels en de dieren.
Daar leven ook de mensen. De mensen zijn voor hun bestaan van de natuur
afhankelijk. /'

?§f~:",

Aardolie, stl.enkool en aardgas ontstonden gele~ d.e loop van miljoenen
jaren. De laatste 150 jaar zijn de mensen bezig die lxandiltoffen in hoog tempo te
verbruiken. De verbranding van olie, kolen en gas heelt Invloed op onze natuurlijke
omgeving en daarom op onszelf. Doorhet verstoken van deze brandstoffen komen
verbrandingsgassen en energie in de vonn van wannte In de lucht en In het water.
Als het water warmer wordt kan het minder zuurstof bevatten. Daardoor komen de
planten en dieren dIe In het water ieven In gevaar. Omdat p1.nt- en diersoorten van
elkaar afhankelijk zlJnontstaan er kéitinllPl8ld1as.
Zo word~ het biologisch lIYenwtcht varàtoofd, zalts op grote afstand vlllllle plaats
waar het water kunstmatig wordt vel'WMlld.
Hoeveel extra warmte we In de lucht an1n hetwater kunnen bl'8llg8ll'moUler dat er
vreemde cIIngtlll gebeuren, I. niet te zegàen. Mnrvroag of laateIIJgt peratuur
waardo hel JcIIIuellnmtJpand zal v_d8nIn.
AI jarenl!Ul8 n....... liofteaJhald Y8I'tI....nlll'll•••n "'Jnde8tlMalee{ terecht
komt toL.tI" lIinll 'll\!!lI daMnaa cIooI"lcan gun ZlllIdar -.lIge ingen te
veroorz Vi IIaIlIIMnGle ntreinigt
de lucht. P aatse ij gee a a gro e pro emen, n e nmon I voorbeeld.
Maar de gevolgen zijn merkbaar op een afstand van duizenden kilometers. De
stoffen komen in de lucht, worden met de wind meegevoerd, maar komen met de
regen weer op aarde. Zo verzuren de Skandinavische meren door de zwavergassen
uit de West-Europese industriegebieden.
Inmiddels zijn er tekenen des doods. Giftige eendenlijken die we niet mogen
aanraken en verdwijnende boommossen. Wist u dat de helft van de plant- en
diersoorten die vroeger in Nederland voorkwamen nu verdwenen zijn?
BIJ kernenergie is er geen luchtvervuiling. Wel komt er warmte vrij, zelfs meer dan bij
gewone elektriciteitscentrales. En dan ontstaan er natuurlijk radioaktleve stoffen,
waarvan sommige, zoals plutonium, tienduizenden jaren gevaarlijk blijven.
Voortdurend komen er kleine beetjes in de natuurlijke omgeving terecht.
Deze stoffen zijn uiterst schadelijk, vooral als ze zich vla levende organismen
ophopen in ons voedsel en daardoor in ons lichaam. Hoe lang het duurt voor we dat
merken is alweer niet te zeggen.
Om twee redenen kunnen we zo niet doorgaan.
De voorraad fossiele brandstoffen en uranium raakt op, maar vooral, we ziJn bezig
onze natuurlijke omgeving en daarmee onszelf te vergiftigen.

Stromingsbronnen.
Op aarde valt een hoeveelheid zonlicht
die overeenkomt met zo'n 10.000 maal
het huidige energieverbruik van de
hele wereld. In de natuur is met deze
zonne-energie een enorm produktie
proces onafgebroken aan de gang. In
plantenmateriaal wordt een grote hoe
veelheid energie opgehoopt. Ook nu is
dit jaarlijks vele malen meer dan de
energie die door alle mensen op de
wereld verbruikt wordt.
Lange tijd verkregen de mensen op een
eenvoudige en natuurlijke manier de
energie die ze nodig hadden. De men
sen maakten gebruik van de krachten
van zon, wind en water. Hout werd al
vanouds als brandstof gebruikt. Fos
siele brandstoffen, olie, gas en steen
kool, waren niet nodig.
Er zijn tal van mogelijkheden om de
natuurlijke energiebronnen, de stro
mingsbronnen zoals zon, wind en wa
ter, opnieuw te gaan gebruiken. Over
de hoeveelheid energie die deze bron
nen kunnen opleveren lopen de schat
tingen uiteen. Het is moeilijk om daar
over een uitspraak te doen. Wat
bijvoorbeeld in het jaar 2000 mogelijk
is hangt ook af van de inspanning op

het gebied van onderzoek. Voor Neder
land kunnen in ieder geval zon en wind,
energie uit afval en aardwarmte een rol
spelen.
We zulten moeten leren een beperkt en
zorgvuldig gebruik te maken van de
fossiele brandstoffen die ons nog res
ten. Daarnaast moeten we de vele mo
gelijkheden leren benutten om energie
beter en efficiënter te gebruiken dan
we nu doen. Als dat goed en konse
kwent gebeurt kan door zulke bespa
ringen in de komende tientallen jaren
zelfs het grootste deel van de extra
behoefte aan energie worden opge
vangen. Zonder dat we meer olie moe
ten verbranden en zonder kernenergie
uit te breiden.
Als het aardgas op is, U weet wel, die
gasbel van Slochteren waar we nog
niet zo lang geleden zo blij mee waren,
dan heeft Nederland geen eigen ener
giebronnen meer, behalve steenkool
natuurlijk. Tenminste geen eigen ener
giebronnen van het soort dat we nu
gebruiken. Het is daarom tijd om ernst
te m2ken met· de ontwikkeling van
nieuwe bronnen. De stromingsbron
nen waaruit toekomstige generaties
altijd kunnen blijven putten.
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De kolenkachel is allang uit de mode,
maar alle deskundigen zijn het erover
eens dat kolen de komende vijftig jaar
weer een belangrijke rol zullen gaan
spelen.
Niet om de kachel mee te stoken, maar
als brandstof voor elektriciteitscentra
les en În de industrie. Daarvoor wil men
in 1985 zo'n 25 miljoen ton invoeren.
zes keer zoveel als we in 1965 gebruik
ten. Dit zou werk betekenen voor een
paar duizend man, o.a. in de havens.
De laatste jaren is veel onderzoek ge
daan naar mogelijkheden om de kolen
zuiniger en schoner te verbranden dan
vroeger. Er zijn verschillende technie
ken gevonden, ook voor kleinere in
stallaties, waarbij minder energie ver
loren gaat.
Het idee om koten vloeibaar of gasvor
mig te maken, kan hier niet toe gere
kend worden, omdat daar wél veel
energie bij verloren gaat, en het boven
dien de eerste 10 of 20 jaar nog niet in
praktijk gebracht kan worden.
Aan het gebruik van kolen kleven be
zwaren. Het transport van enorme hoe
veelheden is niet schoon te noemen:
noch voor het milieu, noch voor de
mens, die zijn longen moet bescher
men tegen rondvliegend stof en gruis.
Amerikaans energiedeskundige Amo
ry Lovins vindt dat we kolen moeten
gebruiken als 'brug' naar werkelijk
schone en veilige energiebronnen. Oe
ruime voorraad kolen geeft ons de tijd
om die energiebronnen te onderzoe
ken.

KERNFUSIE

Het is niet alleen mogelijk om energie
op te wekken door de zware atoomkern
van uranium te spJijt~n, niaar ook door
de lichte atoomkernen van Oeuterium
(zwaar waterstof) samen te voegen.
Deze samensmelting van atoomkernen
heet kernfusie. In 1952 werd de eerste
waterstofbom tot ontploffing gebracht,
het bewijs dat kernfusie in ieder geval
als atoomwapep gebruikt kan worden.
Maar voor de energievoorziening ver
keert het onderzoek nog in een pril
stadium, en het zal voor het jaar 2000
dan ook nog niet to~gepast kunnen
worden. Dit vanwege de verschrikkelijk
hoge kosten van het onderzoek (ook
Nederland doet hieraan mee), en de
vele techniese problemen zoals het in
de hand houden van de buitengewoon
hoge temperaturen van het fusiepro
ces. Bij kernfusie ontstaan radioaktie
ve stoffen die zeer goed beveiligd moe
ten worden. Ongelukken bij het
fusieproces kunnen rampzalige vor
men aannemen.

PROCESWARMTE
In een elektriciteitscentrale wordt
warmte uit brandstoffen omgezet in
elektriciteit. Daarbij gaat 60% van de
energie verloren, als afvalwarmte in het
koelwater. Als we deze afvalwarmte
nuttig zouden gebrui ken dan zouden
we nu al tien procent minder energie
nodig hebben. In de toekomst wordt dit
nog belangrijker omdat men de elektri
citeitsproduktie snel wil laten stijgen.
Alleen al deze afvalwarmte kan ons
meer energie opleveren dan de drie
grote atoomcentrales waarvoor in Ne
derland plannen bestaan!
Het warme koelwater kan gebruikt
worden voorde verwarming van huizen
en gebouwen. Stadsverwarming heet
dat. Het kan ook toegepast worden als
proceswarmte, bij allerlei fabrikage
processen in de industrie.
Daarvoor hebben we wel kleine elektri
citeitscentrales nodig die dicht bij de
afnemers staan, bijvoorbeeld in een
woonwijk of op een industrieterrein, of
die een onderdeel zijn van een indus
trieel bedrijf.
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Stadsverwarming
Op het ogenblik denkt men erover in
Zwolle-Zuid en in Almerestadsverwar
ming toe te passen. De voordelen van
stadsverwarming met behulp van klei
ne elektriciteitscentrales, liggen voor
de hand. In de eerste plaats is er de
energiebesparing. In de tweede plaats
kan bij kleine centrales met een minder
zwaar hoogspanningsnet worden vol
staan. Het landschap wordt daardoor
minder ontsiert en het is een kleinere
bedreiging voor de vogels.
Ook in het buitenland is men geïnteres
seerd in stadsverwarming. In Dene
marken is al een derde van de huizen
aangesloten op zo'n warmwaternet. In
West-Duitsland subsidieert de over
heid stadsverwarmingsprojekten.

Proceswarmte
In Nederland wordt een klein deel van
de elektriciteit zelfstandig door indus
trieën geproduceerd. Dit zijn de zgn.
'zelfopwekkers'. Zulke industrieën
kunnen dan ook de afvalwarmte benut
ten. Het is dan opeens geen afval meer
maar nuttige 'proceswarmte'. Deze
warmte wordt gebruikt voor allerlei
fabrikageprocessen die bij een bepaal
de temperatuur moeten verlopen. In
Nederland zijn de openbare
elektriciteitsproducenten hier geen
voorstander van zodat er maar weinig
'zelfopwekkers' zijn. In Amerika heeft
men berekend dat er grote mogelijkhe
den zijn voor energiebesparing in de
industrie voor deze gekombineerde'
produktie van elektriciteit en proces
warmte. Alle uitbreiding van openbare
centrales zou dan zelfs gedurende
tientallen jaren overbodig zijn.
Ook in Nederland zijn de mogelijkhe
den hiervoor groot. Het is dan wel
nodig dat de plannen van de openbare
elektriciteitsproducenten ingrijpend
worden aangepast.

AFVALVERBRANDING
Het verbranden van huisvuil, riole
ringsslib en industrieafval geeft ener
gie, hoewel niet in grote hoeveelheden.
Deenergie die vrijkomt bij het verbran
den van afval kan omgezet worden in
elektriciteit. Op enkele plaatsen in Ne
derland gebeurt dat al, b.V. in Amster
dam. Maar deze mogelijkheid is be
perkt. Slechts een klein deel van onze
elektriciteit kan zo geproduceerd wor
den. Een andere mogelijkheid om afval
te gebruiken voor energie is in kombi
natie met s~adsverwarming.Er kan dan
een grote centrale verwarmingsketel
voor de hele wijk of stad van gestookt
worden.
In het buitenland verwacht men veel
van energie uit afval, maar in Neder
land denkt men dat het te duur zal
worden. Daar moet wel bijgezegd wor
den dat het moeilijk is om de kosten
goed te berekenen. Veel afval moet
immers toch verbrand worden.



Enkele Industrleên hebben groot belang bij de ontwikkeling van
kernenergie. Een zeer klein aantal ondernemingen beheerst de
uiterst ingewikkelde kerntechniek en beschikt over de enorme
hoeveelheden kapitaal om kerncentrales te bouwen. ZIJ werken In
de hele wereld, krijgen opdrachten van diverse landen om kerncen
trales te bouwen. Of kernenergie wel ol geen vellige oplossing voor
het energieprobleem is, Is daarbij bijzaak.
Na de tweede wereldoorlog stelde de Amerikaanse overheid het
'bedrijfsleven in staat om Ie profiteren van de kennis en ervaring die
was opgedaan bij de ontwikkeling van de atoombom. Amerikaanse
bedrijven kregen daarmee een voorsprong op de industrie van

I andere landen. Omdat de ontwikkeling en toepassing van kernlech
nologie zoveel geld kostte, bleven In Amerika uiteindelijk slechts
twee belangrijke ondernemingen over: General Electric en Wes
Iinghouse. Daarnaast proberen verschillende oliemaatschappijen

I nog steeds een deel van de markt te veroveren.

:industrie kapitaal
en kernenergie

Handtekening
aktie

Deze handtekening-aktie wordt lande
lijk gevoerd en ondersteund door vele
organisaties. U kunt meehelpen de
ondertekening van deze eisen zo mas
saal mogelijk te maken. Verzamel
handtekeningen op dit formulier en
zend het zo snel mogelijk in naar Bewe
ging StopAtoomplannen, 2e Wetering·
plantsoen 9, Amsterdam. Af/e handte·
keningen die wij ontvangen hebben
voor 10 mei zullen voor de verkiezin
gen van 25 mei in het openbaar worden'
gepresenteerd. Laat dit een uitspraak
zijn van zoveel mensen dat de politieke
partijen er niet om heen kunnen!!
Hierna zal deze aktie nog voortgezet'
worden tot 20 juni. Alle handtekenin·
gen die dan binnengekomen zijn zuJJen
eind juni worden ingediend als een
reaktie op de inspraakmogelijkheid die
de regering gegeven heeft over de
bouw van drie nieuwe kerncentrales:
DE REAKTIE namelijk dat deze drie
kerncentrales en de andere atoom·
plannen in Nederland niet gewenst
zijn.
Ook gedeeltelijk ingevulde formulieren
kunt U insturen, Als U ruimte tekort
komt, kunt U een andere krant of éven
tueel zelf-gemaakte formulieren ge
bruiken.
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blemen kunnen oplossen, want de
daarvoor vereiste bekwaamheid is de
zelfde. Zo'n omschakeling is moeilijk/
maar het kan gedaan worden. Onlangs
nam de regering de helft van de aande
len van Rotterdam-nukleair over om
het bedrijf daarbij te steunen.
Omschakeling
In Nederland is dus de werkgelegen
heid in de atoomenergie niet erg om
vangrijk, en het lijkt er op dat omscha
keling mogelijk is. De omschakeling op
ander werk die nodig is wanneer de
atoomplannen nietworáen uitgevoerd.
Het gaat uiteindelijk om de vraag of de
technieken voor besparing en voor
nieuwe energiebronnen op grote
schaal toegepast gaan worden. De
technieken om onze huizen beter te
isoleren, om de afvalwarmte van elek
triciteitscentrales te gebruiken voor
stadsverwarming, opnieuw steenkool
te gebruiken, of met de zon onze hui
zen te verwarmen.
Wanneer in Nederland die technieken
gestimuleerd worden, kunnen veIedui
zenden arbeidsplaatsen ontstaan. Veel
meer, dan de kernenergie ons ooit
verschaft heeft.

Oe industrie een steuntJe In de rug
geven, dat was In de zestiger laren een
belangrijk argument om mee te gaan
doen aan de ontwikkeling van kerne
nergie.
Vooral met de bouw van Installaties en
machines zou werk naar de Nederland~

se Industrie worden toegetrokken. Veel
mensen noe'men ook nu nog het werk
gelegenheldsargument als ze pleiten
voor de bouw van kerncentrales, ot
andere onderdelen van qe atoomener·
gle-ontwlkkellng.
Natuurlijk is er met de bouw van een
kerncentrale werkgelegenheid ge
moeid. Die werkgelegenheid is niet
blijvend. Als de centrale eenmaal klaar
is, dan zijn er maar weinig mensen
nodig om hem in bedrijf te houden.
Machines doen het meeste werk. An
ders gezegd: kernenergie is kapitaalin
tensief en niet arbeidsintensief.
Dat blijkt ook bij een ander onderdeel
van de atoomenergie, de verrijkingsfa
briek in Almelo. De uitbreiding van
deze fabriek bijvoorbeeld levert 4000
manjaren werk in de bouwen de me
taal. en slechts zo'n 500 blijvende ar
beidsplaatsen. Daardoor moet wel 800
miljoen gulden worden geïnvesteerd.
Met zo'n bedrag is op allerlei andere
manieren méér werk te scheppen!
Naast de bestaande kerncentrales en
de verrijkingsfabriek in Almelo is het
bedrijf Rotterdam-nucleair in Neder
land de enige atoomenergie-industrie.
Dit bedrijf is een dochter van Rijn
Schelde-Verolme en is gespecialiseerd
in het maken van reaktorvaten: de kern
van een atoomcentrale. In 1976was het
bedrijf kandidaat voor de levering van
reaktorvaten aan Zuid-Afrika. De werk
nemers van het bedrijf waren toen te
genstander van de levering, hoewel zij
beseften dat hun werkgelegenheid ge
vaar liep als de order niet door zou
gaan. Natuurlijk wilden zij wel garan
ties van de overheid voor het behoud
van hun werkgelegenheid. Omschake
ling naar een andere aktiviteit, de pro
duktie van vaten voor de chemische
industrie bijvoorbeeld, zou hier de pro-

uranium, is de grootste exportorder uit
de'duitse geschiedenis. In Nederland is
de druk van de atoom-industrie niet zo
groot. Hier is het vooral de overheid
zelf die aktief is op het gebied van
kernenergie, naast de onderzoeks-in
stellingen en de elektriciteitsbedrijven.
Maar ook hier zijn veranderingen moei
lijk te bereiken. De advieskommissies
zitten vol met vertegenwoordigers van
elektriciteitsbedrijven, atoomindustrie
en deskundigen die daarmee bindin
gen hebben. De plannen staan voor
lange tijd vast. Veel gegevens blijven
achter gesloten deuren.
Dit maakt aktievoeren niet eenvoudig.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk
mensen aktief laten blijken hoe ze over
kernenergie denken, omdat alleen dan
de.. aktie effektief kan zijn. Het is be
langrijk dat gegevens openbaar zijn.
Om te weten wat er te koop is. Om te
kunnen meebeslissen. Zodat niet de
deskundigen, of de belanghebbenden,
en ook niet de koele cijfers, maar wij
zélf weer gaan bepalen wat goed voor
ons is.
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van de Dodewaardcentrale toe te pas
sen. Neratoom werd echter gepas
seerd door een andere 'nieuwkomer',
het westduitse bedrijf Kraftwerk Union.
Kraftwerk Union was bereid de kern
centrale voor een 'spotprijsje' te bou
wen.
Hiermee was het gedaan met de neder
landse ambitie Ort;l zelfstandig kern
centrales te bouwen. Neratoom viel uit
elkaar. Rijn-Schelde-Verolme ging
zich speciaal richten op enkele onder
delen van kerncentrales, zoals reaktor
vaten. De ontwikkeling van een neder
landse atoom-industrie is gestokt en is
nooit meer van de grond gekomen.
In Duitsland lukte het de Kraftwerk
Union wel. Begonnen met amerikaan
se Ijcenties, is het nu een geduchte
konkurrent van de amerikaanse bedrij
ven op de wereldmarkt.
Toekomst kernenergie
Wat betreft de bouw van kerncentrales
zijn de kaarten dus geschud. Er zijn
drie grote reaktorbouwers:
General Electric, Westinghouse en
Kraftwerk Union.
Hiernaast kunnen engelse, franse en
zweedse bedrijven nog een woordje
meespreken, terwijl japanse bedrijven
in opkomst zijn. Veel industrieën zijn
samengegaan met amerikaanse of
duitse firma's.
Maar de bouwers van kerncentrales
komen voor steeds grotere moeilijkhe
den te staan. De uitbreiding van kerne
nergie verloopt minder snel dan ze
gedacht hadden. In Amerika worden
nu per jaar meer geplande kerncentra
les afgezegd dan er gebouwd worden.
In diverse landen moet de overheid
bijspringen omdat de ondernemingen
verlies tijden. Aan kerncentrales wor
den steeds meer veiligheidseisen ge
steld. Dat maakt ze duurder. Ook de
inflatie en de prijs van uranium schie
ten omhoog.
En zo ontstaat een merkwaardige situ
atie. Wat vroeger een goedkope ener
giebron leek te worden, blijkt nu één
van de duurste. De overheid moet
atoom-industrieën met subsidies op de
been houden. Bovendien betaalt de
overheid zelf nog een groot deel van
het onderzoek, en draait zij op voor
onopgeloste problemen zoals de ver
werking van het radioaktief afval.
De atoom-industrie wankelt. Maar ver
anderingen zijn hier erg ingrijpend en
moeilijk te realiseren.
Een bedrijf als Kraftwerk Union be
hoort tot de grootste in West-Duits
land. En het kontrakt met Brazilie voor
de levering van kerncentrales, verrij:'
kingsfabriek, opwerkingsfabriek en

De grote ondernemingen staken veel
geld in de ontwikkeling van kernener
gie omdat in de jaren '50 en '60 de
toekomst vol beloften leek. Elektriciteit
uit kerncentrales zou goedkoop zijn.
Niet alJeen is dat aantrekkelijk voor de
burgers. maar vooral ook voor deindu
strie. Het is daarom niet verwonderlijk
dal ook de regeringen van de europese
landen kernenergie zjjn gaan stimule
ren. Er werd een europese instelling
voor in het leven geroepen, Euratom,
en in het onderzoek naar kernenergie
werd veel geld gestoken. Europese
industrieën die zelfstandig kerncentra
les konden bouwen bestonden echter
niet. Jarenlang moest gewerkt worden
met amerikaanse licenties.
Technologie
Ondanks de voorsprong van de Ame
rikaanse ondernemingen probeerden
enkele landen in Europa de ontwikke
ling van kerntechnologie bij te houden.
In de jaren vijftig werd in Nederland
met groot enthousiasme het Reactor
Centrum Nederland (RCN) opgericht.

• Het is een onderzoeksinstiluut waarin
vier partijen samenwerken: de over
heid, wetenschappelijke instellingen,
de elektriciteitsbedrijven en de indu
strie. Twee belangrijke ondernemin
gen die in de jaren '50 en '60 de vruch
ten plukten van het onderzoekswerk
van het RCN zijn Rijn-Schelde-Verol
me (RSV) en de Verenigde Machine
Fabrieken (VMF). Zij richtten de onder
neming Neratoom BV op die voorbe
stemd was om de nederlandse atoom
industrie te worden.
Neratoom bouwde de experimentele
nederlandse kerncentrale in Dode
waard. De overheid kocht de bouwte
keningen van General Electric uit de
Verenigde Staten.

Affaire Borssele
Jn 1967 besloot de Provinciale Zeeuw
se Elektriciteitsmaatschappij (PZEM)
in Borssele een kerncentrale te bou
wen. Dit was vooral belangrijk voor het
Franse concern Péchiney. Deze firma
produceert aluminium, een proces dat
zeer veel energie vraagt. Péchiney wil
de zich in Nederland vestigen als de
regering garandeerde dat de benodig
de energie tegen een lage prijs gele
verd zou worden. De regering had daar
wel oren naar, ook om de werkgelegen
heid in Zeeland te stimuleren. De kern
centrale zou er dus komen om Pêchi-,
ney tegen een verlaagd tarief stroom te
leveren.
Neratoom bood aan de bouw op zich te
nemen. Dit bedrijf stond te trappelen
om de kennis, opgedaan bij de bouw
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vóór een andere e
Jan de Vries, Landeli
mitee.

23 april 1977 veemarkthallen Utrecht 11 -18 uur toegang 2,50

een andere energiepolitiek
Handtekeningen-aktie

Ondergetekenden spreken zich uil voor:
- Stopzetting van de Nedertandse atoomplannen, te
weten: drie nieuwe atoomcentrales, opslag van atoom
alval In Groningen olOrente, uitbreiding van de verrll
kin9sfabriek-Almelo en bouw van kweekreactoren zoal!>
te Kalkar.
- Een energiepOlitiek met waarborgen voor vrede,
veiligheid, gezondheid en hel milieu, gericht op efllclen
ter energiegebruik en Invoering van nieuwe energie
bronnen. waarbij besluiten demokratisch genomen
worden op basis van openbare gegevens.
- Stopzetting van de export van splijtbaar materiaal en
aloomtechnlek en een aktieve buitenlandse politiek om
de atoombewapening In de wereld legen Ie gaan.

In de komende maanden moel Neder
land een beslissing nemen: nieuwe stap
pen zelten op de weg van de atoomener
gie ol een begin maken met een
belangrijke koerswljzlglng.
De regerins g!..elt een mogelijkheid voor
fl'ispraak over CSe vraag w"r 'toor 1985
nog eens drle nieuwe kerncentrales ge
bouwd gaan worden. WIJ willen eerst
praten en ons ulIspreken over de vraag
óf Nederland de atoomenergie nu ver·
der moel ontwikkelen. In samen!:aang
mei deze verklaring ziJn een a8nlal eisen
opgesteld.
WIJ roepen Iedereen op deze eisen te
onderschrijven.
Vóór de verldezJngen van 25 mei kan
dan een uIIspraak van de bevolking
worden gepresenteerd over de Neder
landse atoomplannen.
april 19n.
Aktie Strohalm, Alarmgroep Atoom
plannen, Bond voor Wetensc::happelljke
Arbeiders, Bruill' Komltee, Chili Koml
tee, Deutsc::h-Nedertandse Anti-Atoom
Aktlon, FJG (jongeren In de Partij van de
Arbeid), Gezamenlijke Energie
komltees Zd·Nedertand, Jongerenorga
nisatie PSP, Kerk en Vrede, Landelijke
Vereniging tot Behoud van de Wadden
zee, landelijke Vereniging van Wereld
winkels, LOG (landelijk Overleg Gron

-draden), NIVON, Overtevlngsbeweglng
Anders denken Anders doen, Stroom
groep Slop Kalker/Kemenergie, Ver

..bond van Wetenschappelijke Onderzoe
kers, Vereniging Milieudefensie.

Om welke atoomplannen gaat
het?

1. het bouwen van drie nieuwe kerncen
trales voor 1985.
2. het verrichten van proefboringen in
Groningen en Drente voor opslag van
radioaktief afval.
3. het uitbreiden van de uraniumverrij
kingsfabriek Ie Almelo.
4. het deelnemen aan de bouw van
kweekreakloren In Duitsland (Kalkar)
en Frankrijk (Super Phénlx).

Door deze ontwikkeling zal kernenergie
in de loekomst ongeveer 10% van de
Nederlandse energiebehoefte kunnen
dekken. Sommige plannen zIjn boven
dien op export gericht.
Naar ons oordeel wegen de voordelen
hiervan niet op tegen de bezwaren en de
risiko's die onlstaan door verschillende
onopgeloste problemen, zoals:

- De gevaren voor de betrokken werk
nemers en de gehele bevolking. Bij on
gelukken kunnen nationale rampen ont
staan.
- Hel radio-aktief atval waarvoor geen
oplossing gevonden Is die veiligheid
garandeert gedurende de tI.ndulzen·
deniaren dat dft l!lfvat ge't8artflk bIli'"
- De verspreiding over de heie wereid
van kennis en technieken die misbruikt
worden voor hel maken van aloomwa
pens.
- Het gevaar dat binnen Nederland de
bewaking en kontrole van Installaties en
van mensen zo zal toenemen dal deme..
kralische rechten aangelasl worden.
- Het besiag dal deze atoomplannen
leggen op financiële middelen, wat de
invoering van andere energiebronnen
belemmerd.
WIJ pleiten daarom mei kiem voor stop
zetting van de atoompiannen In Neder
land en voor een energiepOlitiek met de
beste waarborgen voor de veiligheid en
gezondheid van de huidige en toekom
stige generatie., voorhet milieu, voorde
demokratische vrijheid en voor de inler
nationale vrede en velilgheld.
WIJ werken de konsekwentie. van dit
standpunt voor de Nedertandse ener
gievoorziening verder uit, en eveneens
de veranderingen die nodig zijn in on
derzoek en besluilvorming en in de In
ternationale politiek,

Onze energievoorziening
Er zijn veel lechnlsche mogelijkheden
om energie Ie besparen door een eltl
elenter gebruik. Er zijn ook verschillen·
de technieken om nieuwe energiebron
nen te benutten, Door de stijgende
energieprijzen IIJdens de laatste iaren
ziJn de ekonomische mogelijkheden
hiervoorverbeterd. Maar daarnaast kun·
nen efticienler energiegebruIk en nleu·
we energiebronnen door een gerichte
politiek sterk worden geslimuleerd.
Wij pieiten voor:
- Een grootscheepse inspanning om
energie In de toekomst zorgvuldiger en
nuttiger te gebruiken door slruklurele
verbeteringen van gebouwen, Installa
ties en apparatuur en door het tegen
gaan van verspllllng.
- Een samenhangend beleid om geiei.
deiijk nieuwe energiebronnen in te voe
ren onder de besle waarborgen voor
milleu, gezondheid, vrede en veiligheid,
- Een aktleve pollIlek om de werkgele
genheid dJe hierdoor ontstaat voor Ne-

derland Ie behouden en met name aan
die gebieden ten goede te lalen komen
waar werkloosheid bestaat.

Onderzoek en besluitvorming
Tot op heden Is atoomenergie ten op·
zlchte van andere energiebronnen een·
zjJd~.98Iumul~door .Ieun ..ft beo
driJven, door wetenschappelijk
onderzoek en door advisering van de
overheid door niet--onafhankelljke des
kundigen, Hel zicht op de nadelen is
verduisterd, alternatieven zijn onvol
doende onderzocht en ontwikkeld, en er
is een sterke verstrengeling van belan
gen gegroeid waardoor de besiultvor
ming eenzijdig wordt belnvioed.
WIJ pleiten voor:
- Hel afbreken van de overheersende
positie van onderzoek naar atoomener
gie en voor het krachtig stimuleren van
onderzoek naar efllclenter energiege
bruik en naar nieuwe energiebronnen.
- Voor1J:eUlng van atoomenergie-on
derzoek voor zover dat gericht is op de
veiligheid en gezondheid van de bevol
king en de betrokken werknemers en op
het zo goed mogelijk onder kontroie
brengen van het radloaklief afval dat nu
al bestaat.
- Het nemen van beslissingen die
overeenstemmen met de mening van de
bevolking, zonderdat (semi-)overheids
Instanties of bedrijfsleven daarop een
onevenredig sterke invloed kunnen ull
oefenen en zonder dat gegevens geheim
blijven.

Internationale politiek
Door de ontwikkelingen op het terrein
van de energie sinds 1973 zijn politieke
konlllkten tussen veel staten verscherpt
De nlet·olleproducerende ianden van de
derde wereld ziin ekonomisch zwaar
getrolten. En via het kanaal van de
vreedzame atoomenergie ziJn atoomwa
pens binnen het bereik van veie landen
gekomen, zoals india bewezen heeft. In
West-Europa bestaat het gevaar dat na
Engeland en Frankrijk ook West-DuJls
land de beschikking krijgt over atoom
wapens. Ook het ontslaan van een west
europese kernmacht is niet denk
beeldig.
WIJ pleiten voor:
- Een aklieve builenlandse politiek,
gericht op het tegengaan van de aloom
bewapening In de wereld. De stopzet
ting van de export van splijtbaar malerl
aal, en van de kennis en technologievan
atoomenergie Is daarvan een noodzake
lijk onderdeel.

(naam) (adres) (handtekening)



Stuur je tekening vóór 20 april naar:
Beweging Stop Atoomplannen, Tweede Weteringplantsoen 9,
Amsterdam.
Die tekeningen komen dan op de tentoonstelling te hangen.
Voor de mooiste/beste tekeningen hebben wij een prijs. Zet wet
even je naam, adres en hoe oud je bent op de achterkant van de
tekening. veel succes

Rampenplan

•

t.v.-uitzending
Op13 april zendt de NOS-TV het 'pro
gramma mei de map' uil. Deze keer
gewijd aan kernenergie en kernener
gleakUes.

=------,--

als deze krant is. Bijvoorbeeld
over de wind, of over auto's, of
stromend water, treinen,licht,
elektrische apparaten, of de
zon, of wat al niet meer. Vraag ~

je vader, moeder of onderwij
zer of ze je wat over energie
willen vertellen. Misschien wil •
je meester of juffrouw wel met
de hele klas een tekening ma
ken, stel het maar eens voor.

Op 25 april, '$ morgens om 10.30 uur
begin! In het Gerechtshol In Oen
Haag, J. van Slolberglaan 2-4, een
proces tegen de Staat. GefI.1 wordt de
In.telllng wan een rampenplan In wer·
band mei hel mogelijk optreden wan
een reaktorongeluk In dekemcentrale
te Borssele. Er zlln geen schullplaal·
sen. Daarmee Is het Eurotomverdrag
genegeerd.
Oe loegangwoorpersenpubllekl.vrIl:
een persmap ISlerzl"lng beschikbaar,

Publicaties etc.
Voor publIcalles, dla·series, Intorma·
tie, sprekers. t."toon.lellingen, aftl·
ches, .tickers, ed. kunt U lerechl bil de
wolgende orgsnlsalles:
Aktie Strohalm - Oude Gracht 36 
Ulrecht 030-314314
Stroomgroep Stop Kalkar/Kernener
gle - pla Oude Gracht 36 - utrecht
030-314314
VeAlnlglng MilieudefensJe - 2e Wele
rIngplantsoen 9 - A'dam 020-221366
Werkgroep Eemsmond - p/a Postbus
90 - Hariingen 05178-5541
Bezinnlngsgroep Energiebeleid - p/a
2e Wetering~antsoen 9 - A'dam 020
221366 - Slk:htlng Vredesopbouw,
Paritslraat 9. Utrechl 030-316925
Verder zijn er publicaties ower ener·
glebesparlng te weritrljgen bil het "I·
ni.terie wan Economische zaken Post
bus 503 - Apeldoorn;
." bij hel Ministerie van Volkshul.,,"
tlng en Ruimtelijke Ordening - v.
Alkemadelaan 85 - den Haag kunt U
lolders bestellen oftr subsidie Woot
warmte-~atle van woningen en an
dere gebouwen dan woningen.

aan alle kinderen van neder
land:
maak een tekening voor de
manifestatie van 23 april!!

Mol-Belgll!

Op zaterdag 23 april a.s. wordt
in Utrecht (in de Veemarkthal
len) een grote dag gehouden
over energie. Daar komen ar
tiesten. films, tentoonstellin
gen en erg veet bezoekers.
Jij kan ervoorzorgen, dat erop
de tentoonstelling een teke
ning van jou te zien is. Hoe kan
je dat doen? Maak een teke
ning over energie die zo groot

Er bestaan ewen"". plannen om vlak
over de grens vIn Noord·Brabant bij
Mol atoomahral op te bergen In de
grond. De bezwaren die In Groningen
en Drente gelden, gun hier ook op. Er
wordt atwal opgesJagen dat duizenden
jaren konstant In de gat." gehouden
moet worden. Honderden generaties
nl ons blIpen met deze vHPllchting
en de bijbehorende riIJko'. en ko.ten
opgescheept.
Dat met name de Noordbrabanlse Mi
lleulederalle en de aktlegroepen in
Brabant bezorgd zijn, komt omdat het
noordbrabantse grondwater, waar
drinkwater uit gewonnen wordt, wUr
schijnlIjk uil de belgische Kempen
komt. Besmening wan het grondwater
kan rampzalige gewolgen hebben voor
de brabantse drinkwatervoorziening
en dus woor de brabantse mensen.
De aktiegroepen en de per? In Noord·
Brabant besteden nu enige ..ndacht
aan deze zaak. Kamervragen zijn ge
steld en beantwoord. Belonen zijn
gedaan dat de regering gaatlnforme
ren bil Mol. Maar dit Is nlel voldoende.
Het is noodzakelijk dat er In Brabant,
zowel het Nederlandse als het Belgi
sche deel. een aktie op gang komt
zoals nu In Noord-Nederland en In hel
Duitse H(lmmllnggebled gebeurt.
Deze aktie zou zich met name richten
op:
- het werkrijgen wan duidelijkheid
over de grondwalerkweilie
- het onderzoeken en aan de kaak
stellen wan de plannen wan de EEG
voor deze opslag In Mol
- het onderzoeken en aan de kaak
stellen wan de rol van de Belgische en
Nederlandse owemeden hierin
- het Inlichten van de bevolking hier·
over en onr het energlebeleld In het
algemeen.

Voor Info""alle: Provinciaal Energie
Komltee Nrd-Brabant, p/a Thoma.
vIn Aqulnos!r.lt 24 Tilburg

Verzet tegen opslag
atoomafval

En enkele weken later, op 5 maart,
bntCht het Groninger Volkscongres
nog es enkele dulzltnden mensen op
de been die protesteerden tegen de
a"'alopslag.
In Groningen en Drente zlln zeer zeker
meer aktIes te verwachten, wooral als
de regering besluH de proefboringen
doorgang te laten 'linden.

Voor Informatie; DNA/AAP, postbus
464. Groningen

De nederlandse regering, onder lel·
ding van mlnliter Lubbers en minister
Vorrlnk, wil In GronIngen en orente
proefboringen laten verrichten In
zoullagen om aan de hand wan de
aldus verkregen gegevens te belUssen
waar het nederlandse (en waarschijn
lijk ook duitse en belgIsche) aloomaf
val gedumpt moel gaan worden. Zo wll
men een wan de grootste problemen
van de kernenergie oplossen: de op
slag wan radloakUel afval.
Opslag in zoutlagen Is echter geen
oplossing, omdat het een eeuwen
lange bedreiging VO""t woor de bewol
king In de omgeving. Deze bedreiging
is verre wan aanlokkelijk voorde bewol·
king van deze prowlncles. en men Is
dan oott In opstand gekomen, wooral
In de plaatsen die In aanmerking ko
men (Meterburen, Onstwedcle, Anlo ,
Gasselte ." SchGonloo, de eente
twee zlln de meest serieuze 'kansheb
ben'). De veie aktiegroepen hebben
zich samen met de Groningse en
OrentR ge..eslen wan PwdA, PPR en
PSP vennlgd In de Alarmgroep
Aloompgnnen (AAP).
Enkele wrOltgere sukMssen waren a!
de afwijzing wan de regeringsplannen
door de prowinciale besturen wan Gro
ningen en Orente en door vele ge
meentebesluren.
Op 5 februari l.I. organiseerde de AAP
met de DNA (OMItsch-Nedertandse
AnU-Atoom-Aittlon) ." het LEK een
landelijke demonsiratle legen deze
opslag-plannen. In totaal waren er
zo'n 5000 mensen. Onder hen bewon
den zich vele dull..rs, diegezamenlIjk
met het SSP aktre willen voeren tegen
de opslagplannen van atoomahra! en
het plan om ln het duitse HOmmllng
gebied Hn opwertdngl'abriek te b0u
wen. 0.. lllUiek zou nel ower de
grentltGnwn .. Itaan maar g.... 0 ...
door de weersland onder de lNtYoI·
klng, niet door.

Dil speelde allemaal enkele jaren gele~

den. Maar de bouw van de snelle
kweekreaktor gaat nog steeds doorl
Terwijl vele vragen die toen gesleId
zijn nog altijd op een antwoord wach
len. Vragen over de veiligheid. over
het gevaar van plutonium. over de
noodzaak van kweekreaktoren. In
sommige bladen en tiJdschrilten heb
ben korte vrijblijvende diskussies
plaatsgevonden tussen voor- en te
genstanders. In zulke diskussies is
men niet gedwongen op aIleargumen
ten van de tegenstanders in Ie gaan.
Maar tegen de bouwers van Kalkar
loopt ook nog een proces. Daarin gaal
het om de veiligheid van Kalkar voor
de omwonenden. Het proces wordt in
de herfst van 19n in hoger beroep
gevoerd. door een leam van advoka
ten met hulp van wetenschappelijke
deskundigen. Dit proces tegen de
snelle kweekreaklor biedt een kansop
een wetenschappelijk debat over de
veiligheid van de kweekreaktor, waar
aan belanghebbenden en voorstan
ders zich niet zullen kunnen onttrek
ken!
In Nederland verzamelt het lande/tjk.
Energie l(omÎtee geld voor de weten
schappelijke ondersteuning van dit
proces.
Uw gift draagt bij tot de verwerkelij
king van die kans!
Uw gilt draagt OOk bij aan een nieuwe.
openbare diskussieronde over de vei
ligheid en de ekonomische noodzake
lijkheid van de kweekreaktoren en
over de kernenergie in het algemeen.
Uw gift stelt ons bovendien In staat
een weer groter deel van de Neder
landse en Duitse bevolking te informe
ren en op die manier te betrekken bil
de besluitvo""ing rond de energie
voorziening.
Stort uw bijdrage op giro 77992, ten
name van peon. Ka/karproces LEK,
Amsterdam.

kalkarproces
155.000 mensen zelten hun handleke
nlng tegen Kalkar, 10.000 menlen pro
lesteerden In Kalker tegen de sneUe
kweekreaktor, en drieduizend gezin
nen weigerde de Kalkarhefllng Ie be
lalen.
Gemeenlen en artsen kwamen In het
geweer tegen Kalltsr, ook de drie vak·
centrales NKV, NVV en CNV Ipraken
zich uil legen de sneUe kweekreaktor.
Daarmee reageerden zil op de onheil
spellende gegevens die loskwamen
over ongelukken mei kweekreakloren,
bezwaren van groepen deskundigen
en de informatie die hierover door
akliegroepen werd verspreid. Zo werd
onder andere bekend dat 1 miljoen
ste deel van een gram plulonlum al
dodelijk giftig Is en dat in Kalkar in 15
iaar 1000 kg. Plutonium gemaakt
wordl, door het te 'kweken' uit urani
"m.

geen
plan

zonder
utie

Jarenlang is kernenergie nu al In
het geding.
Zijn aloomplannen gemaakt en
soms uitgevoerd. Maar ook vaak
uitgesteld, verbeterd of van de
tafel geveegd. Tot we op het punt
beland zijn waar we nu staan: dat
hel de vraag ls ot er in Nederland
nog wel verdergegaan zal worden
met de atoomplennen. Of dat er
een andere energiepolitiek moet
komen.
Zonder de Inzel van aktiegroepen,
de hulp van deskundigen en de
verandering van Inzicht van poli
tieke partijen zou het niet zover
gekomen lijn. Dan waren er nu
meer kemcent,ales, meer opslag
van atoomafval. Dan was er min
der 8an de veiligheid gedaan. En
dan waren er meer atoomwapens
op de wereld.
WIJ zouden als bevolking ook min
der gelntormeerd ziJn en niet zo
betrokken bij dit vraagstuk, wa.r
we toch allemaal mee Ie maken
hebben.
De diskussies gaan door, een be·
sluilis nog niet genomen. Op deze
pagina besteden we aandacht aan
enkele aktuele zaken. Er blijkt uit
dat de diskussies op veel manie·
ren gevoerd worden. Met films,
met eigen tiJdschriften. Voor de
rechter. Ol mei demonstraties en
desnoods bezeUlng van bouwter
reinen.
U ku"t U daarover Infonneren. U
kunt ook aktie' meewerken.

Meer kerncentrales?
Door de plannen voor drle nieuwe
kerncentrales Is !-edereen met de neus
op de felten gedrukt: al. de ontwlldte·
ling van atoomenergie doorgut krij·
gen veel .treken, ptutsen en Inwo
ners wan het lend atoomInstallatie.
naast de deur.
Naast Groningen (Eemsmond) en de
kop wan Noordholland Is wooral hel
Zuid-Westen wan Nedereand en de
omgewlng van hel IJsselmeer kandI
dut. Op de Mu.vtakte kan een kern
centrale gebouwd worden en In Zee
land zijn mur IJetst vier pluben
genoemd. Om het IJuelmeer komen
drie plaatsen in unmer1dng. En nel
oftr de grenzen !JUt de onlwtkkeling
ook door. Ten oosten wan wooral Gro
ningen en Drente heelt Duitsland vele
~annen. al lijkt het er op ct.tde ultwoe
ring durvan ftrtfU9d wordL
In BelgJf Is van geen vertraging lets Ie
meriten. Aan de SChetde, recht onder
Bergen op Zoom Is een par1t VIIn wier
kerncentrales In unbouw en onlangs
ziln plannen bettend geworden voor
twee kerncen!rales tien kilometer ten
zuiden van Mustricht.
In al deze streken komen aktiwllelten
op gang om de bevolking voor Ie lich
ten en de Informatie te verschaffen die
de overheid niet geeft. Er zijn filmvoot
stellingen en demonltratieve avon·
den. en er zijn aktJn om een zo groot
mogelijk deel ven de bevolking aktief
te betreltken bij de vrug atoomplan·
nen ja ol n... Uw aktleve medewer
king bij de organisatie hiervan wordl
erg op prijs gesteld.
Enkele akUwllellen noemen we hier,
met de adre...n 'IOOrmeer Inlormatle.
Owerigens kunl U daarvoor ook te·
recht bil het centrale ad~.wan Ba_
ging Slop Atoomplannen.
In Zeeland en West·Brablintl. ervan 4
tot 7 april een fHkI: voorilchtlng.
awonden In Bergen op Zoom, Goes,
Temeuun en Middelburg (Energie
Komlt.. ZMland, Dam 41 Middel·
burg, 01180-25347). In Umburg wordl
voor PaHn een grote woorllchtlnga
avond georpnl...rd (Umburg.Ener
gle Kom".., pla W.mdwlnket ......
tricht). 11 april zlln at' bljeenkom.len
In o.m. LelylltMl aft HltNrsum. Ook
wer1lgro-pen In Oronten, Emmeloord
en Dodewurd zlln Mthl rond tt-t IJI.....-..
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