
UITGAVE: LANDELIJK PLATFORM TEGEN KERNENERGIE september 1984

22 september: landelijke manifestatie Emmeloord

Geen nieuwe
kerneentrales

D

kernenergie, Amsterdam. GIFTEN
ZEER WELKOMI
Voor inlichtingen over busvervoer, één
van bovenstaandeadressen of
- Zeeuws Platform tegen kernener
gie.lel. 01100-28259
- Energiewinkel Nijmegen. lel. Q8().

237544 ('Smiddags)
- De Knijpkat Tilburg. 013-351535
- Strohalm Utrecht. 030·314314
- Milieufederatie Groningen, tel. 050·
130800

- ContactMilieeIJ~!t>emS~c~bp;cm~i!!i:~~!:::=ft'l
Holland, tel. 07S'
Komde 22e se mber n9. ~ r fin'
meloord! Demo ~~

denk mee over w t vervolg :1::) ' 2
september. I1

, • --.~=.J

het timmerenvan een symbolische
windmolen die ter plekke van een
geplandekerncentrale opgerichtkan
worden, energieke kunst.etc, etc.
-Kinderprogramma. fanfares. circus
acts . e.d,

Organ Isatie:
Landelijk Platform tegen kernenergie.
Postbus20050
1000 HB Amsterdam
lel. 020-221366
Werkgroep kernenergie NOP
Postb. 182
3800AD Emmeloord
tel.05270-17174

Gironummer:
73219 t.n.v. l andelijk platform tegen

Geen kerncentrales mesr windmolens.

Programma
- sprekers/sterso.a. OkkeJager,
theoloog: Thee Poene, direkteurcen
trum voor Energiebesparing: vertegen
woordigersvan boerenen boerinnen
tegenkernenergie. wel1<.groep kern
energie N.O.P••het landelijk platform
tegenkernenergie en de vakbeweging.
- Muziekgroepen. o.a. Smimoff, Harry
Muskaa. PierreCourboîs.
- Doortopend: filmvoorstellingen, ten
loonstellingenduurzameenergie met
praktijkvoorbeelden. stands, e.d.
- doe-activiteiten: het schrijvenvan
de grootste brief tegen kernenergie.

Landelijke
manifestatie
tegen kernenergie
22 september. 11.00 uur
ren baan Emmeloord

Stop regering
De nieuwekerncentralesmogener niet
komen. De regering heeft het recht niet
voorbij1e gaan aan de gevarenvan kern
energie, hetmilieuvriendelijke en goedkope
alternatief en de opvatting van de meerder
heid van de bevolking. Protesteer 22 sep
tember In Emmeloord. Laat zien,dat de
regeringdit plan er niet zomaardoor kan
drukkenl

Geld
Het belangrijkste argument van de regering
voor de nieuwe kerncentrales zijn de kosten
van kernenergie. De regering verwacht. dat
de elektriciteit uit kerncentrales goedkoper
zal zijn dan stroomuit gewone centrales.
minderdan 9 cent per kilowattuur. Het is
zeer de vraag ol kernenergiewel zo goed
koop is. Ander onderzoek laatzien, dal de
prijsvan een kilowattuur kernenergie in de
orde van 11 tot 17 cent zal komen te liggen.
Stroomdie wordtopgewekt met nieuwe
warmtelkrachtinstallaties kost daarentegen
maar 8 tot 11 cent per kilowattuur. En bij in
serie gebouwdewindmolens nietmeer dan
6 tot 9 cent. Bespaarde kilowatturenkosten
verder in de regel minder dan geproduceer
de.

Zure regen
Voorstanders van kernenergie gebruiken
sinds kort de zure regen als argument vóór
nieuwe kerncentrales. Dit argumentIs ui
terst zwak. Kernenergie biedt Inde praktijk
geenuitkomst voor het acute verzuringspro
bleem. De bouw van nieuwekerncentrales
duurt te langen het effect is tegering.
Misschien is het effect zelfs negatief. Re
cente onderzoekenbevattenaanwijzingen,
dat ook de stoffendie kerncentrales via de
schoorsteen lozen bosschadekunnenver
oorzaken.

Alternatief
Nieuwekerncentrales zijn niet nodig. Een
aantalstudies. onder anderevan het Cen
trumvoor Energiebesparing en de Vereni
gingKrachtwerktuigen, leidt tot de conclu
sie,dat ook gekozen kan wordenvoor
besparing vanelektriciteit. de bouwvan
windmolens en vooral van warmt e/krachtin
stalleties,die zowel elektriciteit als nuttige
warmte leveren. Hetgas. dat nodig is voor
die warmtelkrachlinstallaties kan beschik
baarkomendankzij een intensiever bespa
ringsbeleid in woningbouwen industrie.

De vorgende plaatsen zijn door de
regering uitgekozenals mogelijke loca
tiesvoornieuwe kerncentrales:
Noordoostpolder (Urk en Ketelmeer)
Z.·Aevolend (bil Flevocentrele)
80rssele
BathIHoedekenskerke
Eemshaven
Wieringermeer
MoerdiJk

e regering Is van
plan om voor het
Jaar2000 vier nieu-
we kerncentrales te

Lbo- u- w- e- n-.::O"II-p7"la-n";'ls=-'onbegrIJpelilk. De
regering gaat hiermee voorbi j Ban alle
problemen, die nog steeds aan kernener
gie kleven. met name het afva lprobleem.
Daarnaastgaat de regering voorbijaan de
alternatievendie er zijn. In de derde plaats
negeertzij de uitkomst van de door haarzelf
georganiseerde Brede Maatschappelijke
Discussie. Deze discussie heeft laten zien,
dateen ruime meerderheid vande bevol·
king tegenstanderis van nieuwekerncen
trales en voorstandervan energiebesparing
en het gebruik van milieuvriendelijke ener
giebronnen. Oe regering doetechter alsof
er niets gebeurd Is. Onbegrijpelijk en on
aanvaardbaar.
Uit protesttegen de kernenergieplannenis
erop 22 september een landelijke manifes
tatie in Emmeloord. OeNoordoostPolderis
één van de plaatsen, waar mogelijk een
nieuwekerncentralekomt te staan.
De zwaksteschakel in het kernenergieplan
is het afvalprobleem. AI meerdan 20 jaar
bewerenvoorstandersvan kernenergie.dat
dit probleem binnen enkele jaren zal zijn
opgelost. Dit blijkt iedere keer weeronjuist.
Het Is trouwensde vraag of het wel mogelijk
is een afdoendeoplossing te vindenvoor
het afvalprobleem. Niernand kan een tijd
perk van tienduizendenjaren overzien.
De regering is van plan het afval aan het
buitenland te slijten. In het contract voor de
bouwvan de kerncentrales willen ze een
bepalinglaten opnemen,dat het kernafval
terechtkan in het land dat de kerncentrale
bouwt. Dit Isnatuurlijk geen oplossing van
hetprobleem, maar enkeleen verschuiving
ervan.
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Kosten één miljard dollar
De centrale is nu nog steeds buiten bedrijf.
Van het aanvankelijke voornemen om de
kemcentrale in 1983 weer op te starten is
niets terechtgekomen. De schoonmaak van
het zwaar besmette gebouw verloopt zeer
traag en kan nog wel tot 1988 duren. Het is
echter de vraag ol de centrale ooit weer in
bedrijf zal komen. De schoonmaakkosten
zijn daardoor het grootste struikelblok: naar
schatting één miljard dollar. Wie dat bedrag
zou moeten gaan betalen is nog steeds niet
bekend.
De eigenaar van de kerncentrale had hier·
voor wel een oplossing: de elektridteitsta·
rieven verhogen. De stroomverbruiker zou
zo meebetalen aan de schoonmaak van de
centrale. Hel voorslel werd echter door de
overheid afgewezen. De federale overheid
heeft dit jaar echter een andere methode
bedacht, waardoor Amerikaanse consu·
menten indirect meebetaten aan het herstel
van de verongelukte kenrcentrale. Elektrici·
teitsbedrijven die bijdragen aan de schoon·
maak van Harrisburg mogen dit aftrekken
van de belasting.

Commission (een overheidsinstelling die
vergunning geeft aan kerncentrales) dat de
directie van Harrisburg gegevens over hel
koelsysleem van de centrale had vervalst.
Hel koelsysteem vertoonde al eerder gebre·
ken en de reactor had al voor het ongeluk
stilgelegd moeten worden.

dus zijn eigen brandstof ..kweekt". De
veiligheid van kweekreactoren is zeer om
streden.
Nederland neemt deel in de bouw van de
kweekreactor in Kalkar (Weslduitsland), in
de Super Phenix.reactor in Frankrijk. Het
Kalkar·project is niet alleen extreem duur
maar ook extreem riskant. Er zijn al een
reeks van rechtzaken en studies gewijd aan
de veiligheid van deze kweekreactor. Het
grootste gevaar gaal uit van een explosie
van de reactor. De kans daarop is wel klein,
maar de gevolgen zouden niet te overzien
zijn. Duizenden mensen zullen in dat geval
sterven aan de vrijkomende radio-activiteit.

Het radioactieve afval
Voor het radioactieve afval is nog steeds
geen oplossing gevonden. Het grootste
probleem vormt het afval dat na opwerking
van de splijlstofstaven overblijft. Dit zoge
naamde kernsplijlingsafval blijft nog duizen
den jaren radioactief en moet daarom dui
zenden jaren veilig worden opgeborgen. Al
meer dan 20 jaar wordt gezegd dat er een
oplossing in zicht is. Nederland wil radioac
tief afval opslaan in ondergrondse zoutkoe·
pels, Belgiê in kleilagen en volgens Zweden
en Frankrijk kan het afval het beste worden
opgeslagen In graniellagen. Elk land prijst
zijn e1gen oplossing aan. maar garanties dat
de gekozen opslagmethodes ook veilig zijn
kan niemand geven.

Ook hier
"Wat in Harrisburg is gebeurd kan morgen
net zo goed in Nederland gebeuren, alle
geruststellende rapporten ten spijl. Zo
moest begin dit jaar de kerncentrale in
Borssele via een noodstop worden slilge·
legd. Door een plotseling gebrek aan koel·
water waren temperatuur en druk tot ge·
vaarlijke hoogte gestegen. Hel bleek dat
alle veiligheidskleppen die bij een bepaalde
druk automatisch in werking moeten treden,
vastgeroest zaten!"
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later meer dode lammeren en huisdieren
worden geboren dan anders?

Gegevens vervalst
Een door president Carter ingestelde onder·
zoekscommissie, de Commissie Kemeny
heeft geprobeerd een antwoord te vinden
op de eerste vraag. De bijna-ramp was
volgens haar een combinatie van gebreken
aan de apparatuur en bedieningsfouten
door hel personeel. De opleiding van hel
personeel was onvoldoende. De veilig
heidseisen voor de nucleaire industrie moe
ten volgens het rapport van de commissie
Kemeny worden verscherpt. Verder moet er
meer onderzoek gedaan worden naar de
gezondheidseflecten van radioactieve stra
ling.
In 1963 bevestigde de Nuclear Aegulatory

Opwerkingsfabrieken
De gebruikte uraniumstaven uit kerncentra
les gaan naar opwerkingsfabrieken. In de
slaven zit nog een gedeelte bruikbaar ura
nium en plutonium. datlijdens het splijtings·
proces is gevormd. In een opwel1<ingsfa
briek worden deze stoffen uit de staven
gehaald en van elkaar gescheiden. Van het
uranium kunnen weer nieuwe staven wor
den gemaakt en het plutonium kan gebruikt
worden in kweekreactoren. Plutonium kan
ook gebruikt worden voor atoomwapens.
Het opwerkingsproces brengt echter tal van
problemen met zich mee en regelmatig
gebeuren er ongelukken, waarbij radioactie
ve stoffen vrijkomen.
Deproblemen in de opwel1<ingsfabrieken
maken dat van de produktieplannen weinig
terecht komt. Grote hoeveelheden splijtstof
liggen nog opgeslagen in afwachting van
opwerking. De Nederlandse regering over·
weegl vanwege de hoge kosten voor nieu
we kerncentrales (als die er komen natuur
lijk) af te zien van opwel1<ing.

Kweekreactoren
De uraniumvoorraden op de wereld zijn
evenmin als de olievoorraden onullputtelijk.
Daarom worden kweekreactoren ontwik
keld. Deze gebruiken plutonium als brand·
stof dat. zoals we hebben gezien gevormd
wordt in "gewone" kerncentrales. De be
doeling is dat een kweekreactor uiteindelijk
meer plutonium produceert dan verbruikt en

Als de ernst van het ongeluk duidelijk is
worden ijlings zwangere vrouwen en kinde
ren geëvacueerd. Duizenden mensen
vluchten uit het gebied. Als blijkt dat een
echte ramp nog net is voorkomen kan
iedereen weer naar huis terugkeren.
De onrust was daarmee echter niet gewe
ken. Integendeel. Veel vragen waren (en
zijn) nog niet beantwoord. Hoe kon dit
ongeluk gebeuren? Wat gebeurt er verder
met de$entrale? Is het toeval datesn jaar

hullingen van de splijlstolstaven, zodat
hoogradioactieve splijlingsprodukten in hel
koelwater terecht komen. Grote hoeveelhe·
den koelwater lopen in hel reaclorgebouw.
Oe uil dil water opstijgende radioactieve
gassen worden door het ventilatiesysteem
in de buitenlucht geloosd.

De affaire met de Pakistaanse atoomge
leerde dr. Kahn heeft nog eens op dat risico
gewezen. Mede dankzij de kennis die dr.
Kahn In Almelo. waar hij een tijdje werkte.
opdeed, beschikt het Pakistaanse regiem
nu over een atoombom.

Verrijking van uranium
Natuurlijk uranium is niet direct in kemcen·
trales te gebruiken. Om er splijtstofstaven
van te kunnen maken moet het uranium
eerst "verrijkt" worden. Dat gebeurt in
Nederland in de uftra-eentrifugefabriek in
Almelo. Verrijkt uranium kan ook gebruikt
worden om atoombommen van Ie maken.

Kerncentrales
In Nederland staan kerncenlrales In Dode·
waard en Borssele. Een ongeluk, zoals in
Harrisburg (zie elders in deze krant) is hier
nog niet gebeurd. "Harrisburg" begon ech
ter met een incident zoals die regelmatig in
alle kerncentrales plaatsvinden, zoals het
uitvallen van de koeling, lekken in het
koelwatersysleem enz. In 1979 werden In
de Verenigde Staten niet minder dan 2300
"incidenten" gemeld in 76 kerncentrales.
Ook bij normaal bedrijf kan echler radio
actieve besmetting ontstaan. De kerncen
trales langs de Maas in Frankrijk en Belgiê
lozen bijvoorbeeld radioactief tritium en
bedreigen zo de drinkwatervoorziening voor
hel westen van ons land.
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De kernenergie-keten
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lif J88f geleden, om
precieste ziJn 28
maart 1979, gebeurde

L -' een van de groot-
ste ongelukken met kerncentrales tot nu
toe. Op Three Mlles Island, een eilandje
In de rivier bij de Amerikaanse stad
Harrlsburg, valt de koeling van een kern·
centrale uit. De reactorkern dreigt door
de stijgende temperatuur te smelten. Het
smelten van de reactorkern Is het ergst
denkbare ongeluk wat met een kerncen
trale kan gebeuren.

Door de hoge lemperatuur barsten de om-

et produceren van
elektriciteit uit kern·
energie. betekent

'- --,-' tegelijk het produce-
ren van radioactiviteit. Radioactiviteit
ruik je niet, voel je niet en zie Je niet.
Blootstelling aan een hele lage dosis kan
echter fataal zijn. Een voorbeeld is de
atof plutonium. Kerncentrales produce
ren hiervan met elkaar duizenden kilo's.
Minder dan eendulzendste gram pluto
nium Is al voldoende om Iemand long
kanker te bezorgen. Het Is slechts &én
voorbeeld van de risico'. die vastzitten
aan het gebruik van kernenergie.

Uraniummijnen
De brandstof voor kerncentrales komt uit
uraniummijnen die we onder andere vinden
in Australiê. Namibië. Verenigde Staten en
Canada. Van elke 1000 kilo uraniumerts is
slechts zo'n halve kilo bruikbaar om splijt·
stof van te maken. Duizenden tonnen
radioactief afval blijven over en vergiftigen
hele streken. De mijnwel1<ers worden bo·
vendien blootgesteld aan het radioactieve
radongas dat vrijkomt uit het uraniumerts.
Na de winning resteert een maanlandschap
dat nog generaties lang radioactief blijft.

Leren van Harrisburg



kerncentrales:
Alternatief zonder

Beter en goedkoper

D

Minder rlilco. De bouwtijd van kleine
cenlrales is maar 2-3jaar, van een kemeen
trale wel10jaar. Hoe langer de bouwtijd,
hoe groter de kans dat de centrale overbo
dig is als ie klaar is. Je bouwt namelijk op
grond van prognoses en hoe verder je in de
toekomst kijkt hoe groter de kans dal je er
naast zit. De huidige overcapaciteit van 4000
MW is ook het gevolg van ver1<eerde bere
keningen van het Ie velWachten stroomver
bruik. Met het plan van de Bezinningsgroep
lopen we dat dure risico niet.

cent per m' aardgas. De centrales betaten
nu veel meer, ongeveer 45 cent.
De regering heeft inmiddels aangekondigd
150-300 miljard m' aardgas extra te willen
exporteren, omdat dil voorjaar bleek dat de
voorraden veel groler waren dan velWacht.
Hel Is veel logischer om dal gas niet te
exporteren maar in eigen land te gebruiken
in gascentrales. Hel zou toch al te dwaas
zijn om ons aardgas legen dumpprijzen Ie
exporteren en Iegelijk uranium voor kern
centrales Ie gaan invoeren!

zichte van 1980 met ongeveer 80% doen
verminderen. Deze maatregelen kunnen
worden bekostigd met het geld dat anders
wordt opgeslokt door de bouw van kemcen·
trales.

Goedkoper. Brandstofkosten maken nu
ruim de helft van de stroomkosten uit.
centrales met een hoger rendement gebrui·
ken minder brandstof, waardoor de stroom
goedkoper wordt. Een andere mogelijkheid
is om gascentrales goedkoper gas te leve·
ren. De exportprijs was in 1983 slechts 35

worden. Zwaveldioxide is een van de stof
fen die zure regen veroorzaken. De Bezin·
ningsgroep gaat uit van 100% ontzwaveling
bij kolencentrales. Gas bevat geen zwavel,
maar bij verbranding ontstaan wel stikstof
oxiden die ook zure regen veroorzaken. De
regering wil daar vooralsnog niets aan
doen. De Bezinningsgroep wil dat ook
stikstofoxiden uit de rookgassen worden
velWijderd. Technisch kan dat. Samen met
'de voorgestelde maatregelen voor energie
besparing zal dit de luchtverontreiniging
door elektriciteitscentrales in 2000 len op-

e regering Is van
mening dat er tot het

'- -'1.8r 2000 nieuwe
centrales moeten worden bijgebouwd
met een gezamenlijk vermogen van S5O().

8000 megawatt: 4000 MW kernen.rg",
1000 MW kolen en de rest In de vorm ven
gascentral•• en windmolen••

Vertrouwen in
democratie geschaad

T
Politieke wil
De uilkomsten van de BMO zijn dus volledig
in overeenstemming met de ideeën die de
miUeuorganisaties al jaren uitdragen. De
BMO heeft niel alleen aangegeven dat er
alternatieven beslaan, hel heeft ook aange
geven dat er een maatschappelijk draag
vlak voor een milieuvriendelijkenergiebe
leid b;estaat. Wal alleen nog ontbreekt is de
politieke wil om de uitkomst van de BMD in
beleid Ie vertalen.
Wanneer regering en Tweede Kamer de
uitkomst van de BMD niet serieus nemen,
dan is niet alleen een democratisch experi·
ment om zeep geholpen, maar dan zal ook
het vertrouwen in de democratie ernstig
worden aangelast.

--

minderheid (22%) is voor kernenergie.

van centrales en de opslag van kernafval
mei zich mee zullen brengen.
De BMD heeft voldoende informatie opgE'le
verd over alle aspecten die mei kernenergie
samenhangen. Wat ons betreft kan op basis
hiervan een welovelWogen besluit over ons
toekomstig energiebeleid worden genomen.
De conclusies zijn glashelder. Een meer·
derheid van de bevolking blijkt namelijk te
kiezen voor een drastische vermindering
van het gebruik van fossiele brandsloffen,
zoals kolen en olie. Ook blijkt er een
meerderheid te zijn voor zo groot mogelijke
besparingen en voor het efficient gebruik
van brandstoffen, b.V. door gebruik te ma
ken van warmte-krachl-koppe1ing. Daar
naast is een ruime meerderheid voor de
maximale inzel van duurzame energiebron
nen, zoals wind- en water1<rachl.
De overgrole meerderheid (n%) is tegen
het gebruik van kernenergie, onder andere
vanwege het afvalprobleem. Slechts een

Zoals Ie velWachlen was zal de regering op
geen enkele wijze de uitslag van de BMD
serieus nemen. Men wil gewoon weer kern·
centrales bouwen alsof er in de afgelopen
jaren niets is gebeurd. De geschiedenis lijkl
zich Ie gaan herhalen.

Verouderd
Volgens de regering is de informatie uit hel
Eindrapport van de BMD namelijk nu al
weer verouderd. De inkt is nog maar nel
droog of de regering weel mei grole slellig'
heid te ver1<ondigen dat kernenergie veel
goedkoper, schoner en veiliger is. Gloed
nieuwe argumenlen voert zij echler niet
aan. Het enige "harde" argument is een
zeer taag uitgevallen kostprijs voor kern
energie. Maar daarbij is geen rekening
gehouden met de eXira kosten die de nog
niet opgelosle problemen als de veiligheid

oen In 19nwerd
voorgesteld om een
Brede M88tlch8ppe.

'---,-- ---' IIJke Dlscussl8 te or·
ganlseren werden de pl8nnen met enig
wantrouwen bekeken. Boze tongen be
weerden dat het een truc was om het
verzet tegen kernenergie In te dammen.
Sommigen vroegen zich af W8ar het hele
gedoe goed voor was. De standpunten
waren toch duidelijk genoeg. Ma8r weer
anderen zagen de BMD 81s een goede
mogelijkheid om meer mensen van de
98v8r8O van kernenergie bewust te me
ken. Nu, zeven l88r later, blijkt Iedereen
gelijk te hebben gekregen.

MllleuvrtendeliJker. Op dit moment worden
nog bij geen enkele centrale de rookgassen
gezuiverd. Oe regering wil dat in de toe
komst de rookgassen voor 50% ontzwaveld

Beter alternatief
van Bezinningsgroep
Een aantal mensen uit de energiebeweging,
de vakbonden, milieuorganisaties, industrie
en ook de overheid, die samenwer1<en in de
Bezinningsgroep Energiebeleid, besloten in
februari van dit jaar plannen te ontwikkelen
die uitgaan van de uitslag van de Brede
Maatschappelijke Discussie: dus geen nieu'
we kemcentrales. Sindsdien hebben ze een
aantal alternatieven opgesteld en met el
kaar vergeleken. Een aantal van deze
alternatieven is maar liefst4Q0-485 miljoen
goedkoper dan het plan van de regering. Bij
deze plannen ligt de nadruk op kleinschali
ge, gasgestookte centrales en windenergie.
Een vergelijkbaar altematief is door Vereni
ging Milieudefensie uitgewerl<!.

Voordelen van
deze plannen
Energlebelp8r8nd. 06 huidige centrales
hebben een rendement van gemiddeld
39%. Dat wil zeggen dat slechts 39% van
de energie die gebruikt wordt ook omgezet
wordt in elektriciteit. De rest, ruim 60%,
gaat als afvalwarmte verloren. Die warmte
kan ook nuttig gebruikt worden. Wanneer
de produktie van elektriciteit en warmte
gecombineerd wordt - men noeml dat
warmte-krachtkoppeling - is een veel ho
ger rendement mogelijk: tot 70 à 90%. Er
gaat dan dus veel minder energie verloren.
Ook kunnen een aantal bestaande centra
les worden aangepast, waardoor het rende·
ment toeneemt tot 50%. Windmolens kun·
nen in 2000 ongeveer 8% van de benodig
de stroom produceren.

Bij haar plannen gaat de regering er vanuit
dat hel stroomverbruik maIl à 2 procent
per jaar groeit. De laatste vijl jaar echter,
van 19791011984, was die groei gemiddeld
nul procent. MeI een goed beleid hoeft het
stroomverbruik ook 1012000 niet of nauwe
lijks toe Ie nemen. Omdat er nu veel meer
centrales slaan dan nodig Is, zal er bij een
gelijkblijvend stroomverbruik pas in 2000
een tekort ontslaan. Maar ook bij een groei
van 1 procent per Jaar zal er pas In 1997
een tekort aan opwekkingsvermogen zijn.
Wet moel er dan lussen nu en 2000 voor
3500 MW aan kleine gascentrales en wind·
turbines gebouwd worden.
Volgens de Stuurgroep van de Brede Maat·
schappelijke Discussie is het mogelijk om
tot 2000 ruim 5800 MW aan zulke centrales
en windturbines te bouwen. Die 3500 MW is
dus in elk geval haalbaar. Er is daarom
geen sprake van dat er voor 2000 behoefte
is aan nieuwe, grootschalige centrales.

Regeringsplannen
achterhaald



Gesprek met boerenechtpaar in Noordoostpolder

" Lieverbij elke boerderij een
molen, dan die grote bunker "

Colofon

T

- Geld om manifestaties te kunnen
organIseren, zoals op 22 septem
ber In Emmeloord;

- Geld om mensen en groepen te
ondersteunen bij plaatselijke en
regIonale acties;

- Geld om een effectieve perscam
pagne te kunnen voeren;

- Getd voor het secretarIaat dat no
dig is om alles goed te kunnen
organiseren.

Tjeerd: "Je moet de stroom zeil gebruiken.
Als je meer produceert en je levert terug
aan het net dan krijg Je er maar heel weinig
voor. Ze laten je in feite slikken. Alleen zeer
energie-intensieve bedrijven kunnen alle
stroom zelf gebruiken. Dan wordt het pas
rendabel om een molen aan te schaffen."
Nu de kerncentraleplannen steeds vastere
vorm beginnen aan te nemen, gaan er ook
weer acties ondernomen worden. Tjeerd:
"Onze groep is de afgelopen tijd belangrijk
groter geworden. We willen ook contact
zoeken met andere vestigingsplaatsen.
Kernenergie hier niet maar ook ergens
anders niet. Als Wieringen wordt gekozen
zijn we evengoed kwaad. "

Voor een goede organisatie van
het verzet tegen de bouw van nieuwe
kerncentrales is geld nodig.

Stort daarom uw bijdrage op:
PostgIro 73219 van het
LandeliJk ~Iatform tegen Kernenergie.
Adres: Postbus 20050

1000 HB Amsterdam
Tel. 020·221366.

Geef uw steun!
giro 73219

van onze elektriciteit door olie-, kolen- en
gasgestookle centrales worden geprodu·
ceerd. Zonder maatregelen zullen in de
toekomst ook deze centrales aan zure
regen bijdragen.
Ten zesde levert kernenergie een ander
groot probleem op. Na 20 jaar onderzoek is
men er nog niet in geslaagd om op een
veilige en verantwoorde manier een oplos
sing te vinden voor het radioaktief afval van
Dodewaard en Borssele.
Het gaat hier om twee kemcentrales met
een gezamenlijk vermogen van slechts 500
Mw.
Hoe denkt men dan is vredesnaam hel
radioactief afval van 4000 Mw kwijt te
kunnen? Met kerncentrales wordt het ene
milieuprobleem door het andere vervangen.
Ten zevende blijkt uit onderzoek in Duits
land en Frankrijk dat kerncentrales vermoe
delijk ook een bijdrage aan de verzuring van
ons milieu leveren. De uitkerncentrales af
komstige radioactieve stoffen krypton en
tritium zouden de invloed van zwaveldioxide
en stikstofoxlden versterken. Kerncentrales
lossen hel probleem van de zure regen dus
niet op, maar versterken eerder de schade
lijke effecten hiervan.

\

Ten tweede blijkt dat iedereen die kiest
voor kernenergie ook kiest voor een flinke
stijging van hel gebruik van fossiele brand
stoffen. Alleen energiescenario's die, zon
der kernenergie, uitgaan van een sterke
vermindering van het gebruik van fossiele
brandstoffen (aardolie, steenkool en gas)
leveren de grootste bijdrage aan verminde·
ring van de zure regen.
Ten derde kosten kerncentrales vele miljar
den guldens. Kerncentrales zijn grootscha
lig, kapitaalsintensief en centralistisch. Voor
hetzelfde geld kunnen maatregelen worden
genomen die zowel de zure regen bestrij
den als in de behoefte aan warmte en
elektriciteit voorzien.
Ten vierde veroorzaken elektriciteitscentra
les "slechts" 25% van de zure regen. Hel
grootste deel van de zure regen wordt
veroorzaakt door de chemische industrie,
de olieraffinaderijen, hel verkeer en de
intensieve veehouderij. Het grootste deel
van de zure regen wordt dus niet door
kerncentrales tegengehouden.
Ten vIjfde zal kernenergie slechts een klein
deel van onze elektriciteit kunnen produce·
ren. Ook al gaan de plannen van de
regering door om 4000 Mw aan kerncentra
les Ie bouwen, dan nog zal minimaal 60%

Windmolens
Aan de rand van de polder draaien windmo
lens. "Kijk naar die windmolens en je ziet
hoe het ook kan. Dat is een machtig
gezicht", zegt Ali. "Ik zie liever bij elke
boerderij een molen staan dan die grole
bunker van een kerncentrale." In tegenstel
ling tot kernenergie wordt het gebruik van
windenergie echter niet gestimuleerd.

stralingsgevolgen ziet. Het zijn meest erfelij
ke afwijkingen. Je krijgt ophoping van radio
activiteit. Er liggen hier pijpleidingen van de
boeren over de dijk die water voor berege
ning de polder inhevelen. De kerncentrale
gaat daar achter de dijk zijn radioactiviteit
lozen. Dal betekent dat ook de gewassen
besmet kunnen raken."
"Er is nog een ander gevaar voor land
bouw-. Als hier varkenspest heerst, sluit het
buitenland de grenzen. Straks kunnen we
onze produklen niet kwijt omdat hier kern
centrales staan. Je moet bedenken dat dit
het belangrijkste graangebied is van Euro
pa. Een paar jaar geleden voerden we zelf
aclie tegen wijn van het merk Chateau du
Tricastin, die van vlakbij een Franse kern
centrale komt waar veel mee aan de hand is
geweest."

Elektriciteitscentrales die met alle of
kolen worden gestookt vormen een be-
langrijke bron van zwaveldioxide. Voor
een klein deel leveren elektriciteitscen
trales ook een bijdrage aan de uitstoot
van stikstofoxiden. Samen met ammo·
nlak, dat afkomstig Is uit de intensieve
veehouderij, ziJn deze stoffen verant·
woordelijk voor de zure regen.
Kernenergie Is een vorm van elektrIcI
teitsopwekking die volgens de voorstan
ders zonder luchtverontreiniging werkt.
Volgens hen Is kernenergie een oplos
sing voor de zure regen. Maar schijn
bedrIegt.
Kerncentrales leveren zo goed als geen
bijdrage aan het verminderen van de
zure regen.
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Kernenergie geen oplossing
voor zure regen

Ten eerste is zure regen niet alleen een
actueel probleem, het is ook een acuut
probleem. Wanneer de zure regen niet
binnen acht à tien jaar met minimaal 80%
wordt teruggebracht, dan zijn onze bossen
len dode opgeschreven. Kerncentrales ver
gen een voorbereidings- en bouwtijd van
tien à vijflienjaar. Zo lang kunnen wij niet
wachten.

te drukken. Met weinig kun je al atoombom
men maken. Een ander punt is het afval. Ze
denken dat dat onze tijd wel uit duurt... Maar
ze weten niet wat er mee moel gebeuren.
Ze zijn nog geen stap verder gekomen. We
zitten al met zoveel gifbelten. Ze leren er
gewoon niets van."
Tjeerd gaat verder: "Stel ze stoppen het
radioactieve afval in de zoutkoepels en het
gaat verkeerd, dan kun je er niet meer
aankomen. Maar hel afval blijft nog genera
ties lang radio-actief. De mensen onder
schatten het gevaar". Een ander probleem
is de kweekreactor. Dat ding is reuze
gevaarlijk. Of de opwerkingsfabrieken. Pas
was er een documentaire op de TV over de
opwerkingsfabriek in het Engelse Windsca
Ie. Langs de hele westkust van Engeland
kun je plutonium vinden. Het zit tot in de
huizen. Dan slaat je de angst wel om het
hart."

Produkten besmet
Het zure regenprobleem kan leren wat de
gevolgen zijn van slecht doordacht beleid.
"Ik stel me zo voor datje bij zure regen
direct ziet wat er voor schade ontstaat.
Maar schade van zure regen is niet erfelijk.
Er gaat een lange tijd overheen voor je de

Deze krant is een uitgave van het
Landelijk Platform legen Kernenergie
Postbus 20050, 1000 HB Amsterdam
Tel. 020 - 221366'

Het plan voor een kerncentrale vlakbij hun
bedrijf was eigenlijk geen schok. Tjeerd:
"Het speelt al jaren. We slaan al sinds 1974
op de nominatie. Ali: "Iedereen is rustig
gehouden met de SMO. Na de 8MD dach
ten we al, ze gaan door met kernenergie.
Het is een prestigeobject. Eerst die kruisra
ketten, en nu dit er achter aan. Eigenlijk,
word je er ontzettend kwaad van."
Geen nieuwe kerncentrales was de uit
komst van de 8MD. Die uitkomst wordt nu
genegeerd. Wat vinden zij daarvan? "Dit
zet de mensen weer aan het denken. Ze
zien dat er iets niet klopt. Het gaat allemaal
niet'zo demokratisch als wel gedacht
wordt", aldus Ali,

Een stralende toekomst?
Tjeerd en All iitten bij de~,~boeren en
boerinnen tegen kernenergie". In 1980
schreven ze de nota "Stralende toekomst in
de landbouw?" uit verontrusting over de
kernenergieplannen. "Deze nota hebben
we onder de boeren verspreid. Boeren
worden wel eens vergeten bij dit soort
kwesties. Hier vormen ze echter een be
langrijk deel van de bevolking," aldus
Tjeerd.
Na het verschijnen van de nota hebben ze
Jane Lee naar Nederland laten overkomen.
Een boerin uit Harrisburg, 1200 mensen
bezochten een avond in de polder waar zij
sprak. Tjeerd: "Zij kon er ontzettend duide
lijk over vertellen. Ze heeft papieren bijge
houden over de gevolgen van het kern
energieongeluk. Maar ook voor het ongeluk
waren er al veel problemen met die kern
centrale." De reactie van voorstanders van
kernenergie was opvallend, zegt Ali: "Eerst
stonden ze vooraan om alles te ontkrach
ten. Daarna hoorde je ze niet meer over
kernenergie praten."

Jeerd en All van
Wijngaarden wonen
op een steenworp

'---_-,-,- --' afstand van de plaats
waar één van de nieuwe kerncentrales
moet komen: de IJsselmeerdijk; boven
Urk. Ze ziJn getrouwd en hebben twee
kinderen, waarvan er één vol overgave
tijdens het gesprek op een speelgoed
tractor rondriJdt. Waarschijnlijk aan het
oefenen voor later. Tjeerd en All hebben
een gemengd landbouwbedrijf met melk
vee en akkerbouw. Belde zijn In de
polder kernenergietegenstanders van
het eerste uur.

Atoombommen
Om de gevaren van kernenergie kun je niet
heen. "Het hoofdprobleem is de straling,
met of zonder ongelukken. Dat vind ik
persoonlijk het belangrijkste, zegt Tjeerd.
All: "Ik vind het plutonium heel griezelig.
Het is niet zo moeilijk plutonium achterover
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