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om de Bergen op Zoomse bevolking
gedurende drie weken, onze keuze, te
betrekken bij het kernenergieprobleem.
Hiertoe heeft de P.S.P. kontakt gelegd
met plaatselijke politieke en milieu
groeperingen alsmede het IKV.
Daarbij rekenden wij op landelijke
steun. Nu deze is weggevallen, door
onderling gekrakeel, zullen we zelf
toch doorgaan.
Nadeel van deze ontwikkeling is echter
wel dat wij in kleine dorpjes met onze
aktie niet kunnen verwijzen naar hetfeit
dat dit een landelijk gebeuren is, waar
mee we een deel van de aandacht van de
pers verliezen.
Het gekrakeel op zich vinden we bevreem
dend: het gaat er om dat mensen zich
bewust worden van de gevaren en onnodig
heid van kernenergiè, onder wiens
verantwoordelijkheid dat gebeurt is wat
ons betreft een papierenkwestie;
het gaat erom dät het gebeurt.
En hoe dat gebeurt laten wij over
aan de plaatselijke groeperingen;
mensen in Amsterdam kijken anders
aan tegen welke aktie dan ook dan
de Bergen op Zoomse bevolking.
Naar 'Dodewaard Gaat Dicht' toe willen
wij opmerken: evalueren is een goede zaak
maar niet als dit een doel op zich
wordt en bovendien, zoals wij dat
lezen, een aktie blokkeert die een breder
perspektief heeft dan de sluiting
van Dodewaard.
Dit brengt ons op het laatste punt:
natuurlijk hebben we aandacht voor
Kalkar en Petten, maar om steeds
honderden kilometers te rijden, terwijl
de koeltorens vanuit Bergen op
Zoom zichtbaar zijn, doet ons onwer
kelijk aan. Wij richten ons nu op
de kerncentrales in Doel en Borssele.
Nogmaals: een trieste zaak dat het op
landelijk nivo niet mogelijk is geble
ken de krachten te bundelen voor een
aktie waar eigenlijk iedereen, qua
doelstelling achter zou moeten staan.

Bergen op Zooms platform Nederland
Atoomvrij, waarin vertegenwoordigd:
o.a. wereldwinkel, energiekomitee,
PSP, PPR, CPN, PvdA, Vredesburo.



kernenergie
ontmanteld

8/9 oktober
Rotterdam

Inleiding

Na ruim een half jaar van voorberei
ding vindt op 8 en 9 oktober 1982
een kongres plaats over kernenergie.
georganiseerd door het Landelijk
Energie Komitee in samenwerking met
het Instituut voor Maatschappelijk
Gericht Onderzoek Regionale Ontwikke
ling. Mensen uit binnen- en buitenland.
elk met een aparte deskundigheid. alle
maal met een maatschappelijk gemotiveer
de visie op het (kern-)energieprob1eem
zullen er het woord voeren. Het is de
bedoeling dat hun inleidingen tijdens
het kongres in werkgroepen verder
verwerkt worden tot bruikbaar materiaal
voor de strijd tegen kernenergie.
Relatie met de Brede Maatschappelijke
Olskussle
Het geld voor dit kongres komt van de
Stuurgroep Maatschappelijke Diskussie
Energiebeleid. Het is subsidiabel
bevonden omdat het past in de informa
tiefase die volgens de stuurgroep
momenteel plaats vindt. Het landelijk
Energie Komitee heeft bij de stuur
groep aangeklopt omdat die van de
regering geld gekregen heeft om 'aan
een energiediskussie uit te geven.
Ook wij hebben dus recht op dat geld.
veel meer nog dan de struktureel en
financieel al jarenlang bevoordeelde
'atoomlobby'. Hiermee is de formele
verhouding van dit kongres tot de
Brede Maatschappelijke Diskussie
(BMD) wel geschetst.
Het kongres levert materiaal voor
een verscherpte energiestrijd.
juist op een moment dat de 'atoom-
lobby' (een verzamelnaam voor bedrijven.
overheidsinstell ingen en politieke
partijen die zich al dan niet gekoör
dineerd inzetten voor de toepassing
van kernenergie) in het offensief is.
Di toffensief wordt mede moge1ijk
gemaakt door die officiële energie
disKussie onder leiding van de stuurgroep
van Mr. jonkheer M. de Brauw. De
formulering van de opdracht voor het
organiseren van die BMD geeft voor dat

offensief van de 'atoomlobby' alle
mogelijkheden. De struktuur van de
BMD en de manier waarop die officiële
diskussie op poten gezet wordt.
bevestigen dat. Naarmate de zgn.
diskussiefase dichter bij komt
(begin 1983) en duidelijker wordt
wat die moet gaan inhouden. wordt
zonneklaar dat we ons nooit bij de
geldigheid van de konklusies daarvan
mogen neerleggen. Niet omdat we tegen
standers zijn van een diskussie tussen
alles en iedereen.
Allerminst omdat in die BMD niet van
alles en nog wat aan de orde zou mogen
komen. Integendeel.
De reden dat we ons erbij neerleggen.
is dat de inhoud van die BMD niet
werkelijk door de deelnemers kan wor
den bepaald. In feite is de BMD een
stap terug. Van aktieve beïnvloeding
van het energiebeleid. direkt en
indirekt. probeert die BMD de deel
nemers te reduceren tot passieve
uitdragers van meningen. De strijd
tegen kernenergie daagt mensen uit
tot het aanvallen van ongelijke
machtsverhoudingen. tot het onttrekken
van het energiebeleid aan de invloed
van machtige enkelingen met hun belangen.
De BMD daarentegen gaat uit van de
bestaande maatschappelijke verhou
dingen en van de spelregels die
daarbinnen gelden.

Het Landelijk Energie Komitee (LEK)
gebruikt de BMD om haar opvattingen
over het energiebeleid en de BMD
zelf te verduidelijken.
Daarentegen verzet het LEK zich tegen
de geldigheid van de BMD als ver
vanging van de spontane. ongestruktu
reerde energiestrijd die al tien
jaar plaats vindt.

_______________________i



Een kongres over kernenergie

Waarom een kongres met deskundigen?
Waarom een kongres speciaal over
kernenergie? De diskussie is immers
veel meer politiek dan technisch
van aard? Inderdaad zien de orga
nisaties die samen het LEK vormen
het energieprobleem allereerst
als een maatschappelijk probleem
waarin allerlei pOlitieke tegen
stellingen tot uitdrukking komen.
Bovendien: kernenergie kan slechts
een klein onderdeel uitmaken van de
energievoorziening, zelfs wanneer
de plannen van de atoomlobby worden
uitgevoerd. In de strijd tegen kern
energie en uit de reakties van de
'atoomlobby' worden echter wel heel
essentiële zaken duidel ijk:
- de grote invloed van het bedrijfs

leven (dat kernenergie alleen
beoordeelt op grond van zijn
bedrijfsbelangen) op het beleid;

- de systeembevestigende rol van de
overheid en de moeil ijk kontroleer
bare overheidsbedrijven die uit
zijn op de vergroting van hun eigen
invloed, en zich opstellen tégen
de eis van demokratisering van de
energievoorziening, maar juist
dienstverlenend optreden voor belang
rijke bedrijfssektoren;

- de groeiende afhankelijkheid van
technologie en daarmee van techno
kraten, ook waar de noodzaak daarvan
twijfelachtig is waardoor het gevaar
van vervreemding en passiviteit bij
de overige mensen toeneemt; de
repressieve gevolgen die het leunen
op geavanceerde technologie met al
z'n veiligheidsproblemen met zich
meebrengt.
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De strijd tegen kernenergie is - even
als de strijd ervOOr - veel meer geworden
dan een gevecht om een willekeurige
energiebron die eventueel door een andere
vervangen zou kunnen worden.
Het is een strijd geworden tussen maat
schappelijke opvattingen en belangen
die vér uiteen liggen.
Waarom dan toch een deskundigenkongres
over kernenergie?
De latoomlobby' waant zich sterk in
het wetenschappelijke debat over
kernenergie. Daarnaast benadrukt
zij in deze sombere tijden graag de
ekonomische voordelen die kernenergie
zou bieden. Juist ook op deze terreinen
willen wij daarom aantonen dat de
'atoomlobby' ongelijk heeft.

Het weerleggen van bepaalde argumenten
is voor sommige mensen overigens
wezenlijker dan het weerleggen van
andere: voor ons maakt het niet uit
of kernenergie goedkoop of duur is.
Ook een goedkope energiebron kan
zulke mens- en natuurvijandige
effekten hebben dat het gebruik ervan
alleen alom die reden onaanvaardbaar
is. Waarom we er dan toch aandacht
besteden aan de kosten van kernenergie
is. omdat 'de tegenpartij' er juist
zo de nadruk op legt.
En omdat de diskussie erover duide
lijkheid kan verschaffen over de
vooronderstellingen en maatschappe-
1ijke opvattingen van de deelnemers
aan die diskussie. Reken je bijvoor
beeld alleen de kosten mee die de
eigenaar van een kerncentrale moet
betalen, of weeg je ook de kosten mee
die de maatschappij in haar geheel
moet opbrengen - nu, maar ook in
de toekomst?
Het is nodig om in te gaan op de
argumenten van die voorstanders.
Daarbij is het echter zaak om terdege
op te passen niet verzeild te raken
in een fragmentarische manier van
diskussiëren door van het ene
argument naar het andere te wandelen
zonder steeds de maatschappelijke
kontext daarbij te betrekken.
De strijd tegen kernenergie kan alleen
suksesvol zijn wanneer de energiebeweging
voldoende kracht kan ontwikkelen om
de 'atoomlobby' de voet effektief
dwars te zetten. En dat is alleen
haalbaar door samenwerking van maat-



schappelijke groepen en organisaties
die - ook al gebeurt dat vanuit
verschillende invalshoeken - daarvan
het gezamenlijke belang inzien.

Voor wie is dit kongres?

Doel van dit kongres is versterking
van de strijd tegen kernenergie.
Zeker ook mensen die vanuit een
minder besliste opvatting aan de ener
giediskussie willen gaan deelnemen
(bijvoorbeeld in het kader van het
projekt van de Werkgroep Energie
Diskussie) zijn daarom van harte
welkom.

kalkar
EEN SNELLE KWEEKREAKTOR

In Kalkar wordt een nieuw soort kern
centrale gebouwd; een snelle kweek
reaktor. In'gewone' kerncentrales,
zoals in Borssele. Dodewaard en Doel
wordt uranium gesp1eteR en de vrij
komende energie uit de atoomkernen
verhit water.
Dat water cirkuleert razendsnel en
geeft de warmte af aan andere
watercircuits. waarin stoom ontstaat,
waarmee turbines worden aangedreven
die elektriciteit opwekken.
Maar omdat er erg weinig uit het
in de natuur te vinden uranium bruikbaar
is (0.7%) en er niet zo ontzettend
veel uranium in de wereld gevonden
is, dreigt een tekort op relatief
korte termijn (enkele tientallen
jaren).
Een kweekreaktor werkt anders. Daarin
wordt ook het onbruikbare deel van
het uranium benut; het wordt namelijk
tijdens het splijtingsproces veran
derd in plutonium. Dit plutonium
valt op ziJn beurt weer te splijten.
Er wordt dus met het deel van het
uranium wat in andere kerncentrales
nutteloos zou zijn. een nieuwe splijt
stof gekweekt. In theorie zou dat
het gebruik van uranium enorm kunnen
verlengen. De kweekreaktor is nog
gevaarlijker dan een gewone kerncen
trale. Het proces kan op hol slaan en

Verder richten we ons met dit kongres
op de vakbeweging; niet alleen omdat
zij een belangrijke maatschappelijke
organisatie is die ook oog heeft
voor de lange termijn-effekten die
ekonomische en politieke beslissingen
op de maatschappij kunnen hebben,
maar ook omdat de energiediskussie
in de FNV in december 1982 zal
losbarsten.
Tot slot zijn natuurlijk ook de
wetenschapsmensen die voorstander
zijn van de toepassing van kern
energie van harte welkom.

niet zo makkelijk worden stilgelegd.
Het warmtetransportmiddel is niet
water maar het hoogst explosieve natrium.
De kweekreaktor moet ook steeds plutonium
als splijtstof hebben. Dit komt uit
afgewerkte splijtstofstaven van gewone
kerncentrales (ook daarin wordt.
zij het heel weinig, plutonium ge-
vormd) en, na verloop van tijd, het
eigen gekweekte plutonium. Opwerkings
fabrieken moeten dat plutonium uit die
splijtstofstaven halen en voor hergebruik
geschikt maken. Dat is een smerig, moei
lijk en gevaarlijk werk. Veel opwer
kingsfabrieken zijn al weer snel gesloten.
In La Hague (Frankrijk) en Windscale
(Engeland) draaien er nog twee.
Beide met grote problemen. Besmette
arbeiders. een besmette omgeving, veel
storingen met risiko's en grote radio
aktieve stoffenuitstoot. In Mol
(België. vlakbij Tilburg) dreigt een
opwerkingsfabriek opnieuw geopend te
worden.
Omdat in West-Duitsland het verzet de
bouw van een opwerkingsfabriek voorlopig
onmogelijk heeft gemaakt, zal Mol waar
schijnlijk voor Kalkar gaan werken.
Plutonium is een betere splijtstof
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voor atoombommen dan uranium.
West-Duitsland mag volgens een af
spraak van na de Tweede Wereldoorlog
geen atoombommen maken. Via Kalkar
kunnen ze toch, via een omweg, aan
de splijtstof komen. De kenni s hebben
ze allang, onder andere door een inten
sieve technologische samenwerking met
Zuid-Afrika en Argentinië.
Plutonium is ook een van de meest giftige
stoffen, en een sterk radioaktieve
stof, die er bestaat.
Er zitten zulke grote hoeveelheden
tegelijkertijd in de reaktor dat
versprei.ding door een explosie ramp
zalig zou zijn. Afhankelijk van de
windrichting zou heel Nederland of 1/3
van West-Duitsland rampgebied zijn, met
onvoorstelbare gevolgen. Het gevaar van
een explosie is niet denkbeeldig. Prof.
Webb heeft ten bate van de processen te
gen Kalkar enkele rapporten geschreven.
waarin hij aantoont dat zich explosies
kunnen voordoen die 10 - 300 x zo sterk
zijn dan waar het reaktorvat op berekend
zou zijn. Uiteraard bestrijden de
bouwers dat, maar niet erg overtuigend.
Overigens wordt ook het kweken op zich
steeds meer in twijfel getrokken.
Van de reaktor die nu in Kalkar wordt
gebouwd, een experiment, wordt al toe
gegeven dat er niet meer spl ijtstof
geproduceerd zal worden dan nodig
is om het proces in gang te houden.
Maar het wordt langzamerhand ook
duidelijk dat de geplande grotere
kweekreaktoren slechts zeer langzaam
extra splijtstof zullen kweken,
o.a. omdat in de opwerkingsfabrieken
veel plutonium "verlorenll gaat (d.w.z.
in het afval van de opwerkingsfabriek
achterblijft en daarmee dat afval voor
duizenden jaren gevaarlijk maakt).

10 jaar verzet
Sinds het duidelijk werd dat het kweek
reaktorprojekt bij Kalkar zou moeten
komen, is door de boeren van het dorp
H6nnepel (vlakbij de bouwplaats) verzet
gepleegd. Ze moesten grond afstaan, en
wat belangrijker was, vreesden zij voor
de veiligheid voor henzelf en de kansen
van hun bedrijven. Nadat de eerste
juridische procedures werden verloren
en ook op politiek en kerkelijk terrein
de boeren een nederlaag leden, is beslo
ten dat boer Maas als enige door zou
procederen. Die geeft het nog steeds
niet op en is daarmee een spil in het
verzet geworden, zowel wat demonstraties,

voorlichtingsakties betreft, als op
wetenschappelijk en juridisch gebied.
Sinds 1973 is in Nederland verzet gerezen
tegen Kalkar. Aanleiding was een Kalkar
heffing op de elektriciteitsrekening,
om daarmee het Nederlandse aandeel
(15%) aan het internationale projekt
te betalen, oorzaak de groeiende ver
ontrusting over kernenergie in het
algemeen bij milieu-organisaties.
In 1973 al voerde Aktie Strohalm
een kleine aktie in het plaatsje
Kalkar, maar in 1974 stonden 10.000
Nederlanders op het marktplein.
Deze demonstratie was georganiseerd
door het Anti-Kal kar Komitee
(CPN, PPR, PvdA en PSP) in samen-
werking met de Stroomgroepen Stop
Kalkar. Deze groepen haalden toen
ook 155.000 handtekeningen in Neder-
land op tegen Kalkar. De Stroom-
groepen k06rdineerden eveneens
een weigeraktie van de Kalkarheffing,
waaraan enkele duizenden mensen
deelnamen. De reaktie van de elektri
citeitsbedrijven: afsluiten van
enkele II wanbet alers ll en een stortvloed
van pro-Kalkarpropaganda, veroor
zaakte het tegendeel van wat ze wil
den: een snelle opkomst van de
anti-kernenergiebeweging, en een
enorme diskussie over nut en aan
vaardbaarheid van Kalkar, kernenergie
in het algemeen en de positie van de
elektriciteitsbedrijven.
In 1975 stelde min. Lubbers (EZ) een
fonds in voor mensen die de Kalkar
heffing niet wilden betalen, het
geld zau aan alternatief energie-onder-
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zoek worden besteed.
In 1977 werd de Kalkarheffing afge
schaft. De Nederlandse bijdrage wordt
nu uit de algeme middelen betaald.
Ondertussen was ook in West-Duitsland
de anti-kernenergiebeweging sterk
geworden. In 1977 demonstreerden
opnieuw 10.000 Nederlanders in
Kalkar, maar nu samen met 60.000
West-Duitsers én 70.000 Westduitse
politieagenten.
Veel mensen zal deze demonstratie
nog in het geheugen gegrift staan als
de praktijk geworden politiestaat.
In 1979 vond in het kader van de inter
nationale pinksterakties een derde grote
demonstratie in Kalkar plaats, 30.000
mensen. Vorig jaar probeerden Nederlandse
en Westduitse aktievoerders een anti
atoomdorp op te richten tegenover
de bouwplaats, maar dat werd met bruut
geweld verhinderd.
Deze demonstraties en andere akties
hebben in Nederland de anti-kernener
giestrijd ingeluid en maken ook in
West-Duitsland een belangrijk onder
deel uit van de strijd.

PROCESSEN TEGEN KALKAR

Boer Maas procedeert, aanvankelijk met
anderen, al jaren tegen het verlenen
van de bouwvergunning door de deelstaat
Nordrhein-Westfalen. Zijn voornaamste
bezwaar in het proces is dat het reaktor
vat niet bestand is tegen explosies die
in het vat zich kunnen voordoen.
Het kostte veel moeite om voldoende
wetenschappelijke ondersteuning
te krijgen. Veel wetenschappers willen
wel, maar durven of mogen niet, vanwege
hun broodwinning. Ook juridische steun
vinden was aanvankelijk niet makkelijk.

In 1976 is een nieuwe start gemaakt.
Er werd een goede advokaat gevonden,
enkele Westduitse aktiegroepen gingen
geld verzamelen en in Nederland richtte
het Landelijk Energie Komitee een
Stichting Kalkarproces op. Deze
Stichting verzamelt geld en speelt een
belangrijke rol in het bij elkaar
brengen van kennis en deskundigen ten
bate van het proces. Daarvoor was het
nodig een wetenschappelijk werker
aan te trekken.
De processen vorderen langzaam.
In 1977, vlak voor de grote demon
stratie, besloot de rechter van het
Hof te Münster dat het Konstitutioneel
Gerechtshof in Karlsruhe eerst een
fundamentele vraag moest beantwoorden:
"Had de regering van de deelstaat
Nordrhein-Westfalen eigenlijk wel het
recht om voor Kalkar een vergunning
af te geven 11 •

De deelstaat had dat gedaan volgens
de kernenergiewet, maar die kon ook
uitgelegd worden als alleen van toe
passing zijnde op "gewone" kern
centrales. Kalkar betekende een heel
nieuwe fase, de intreding in de
"plutonium-ekonomie".
Daarover zou de Bondsdag moeten beslissen
Eind 1978 besliste Karlsruhe dat de deel
staat wel degelijk het recht had.
De zaak werd terugverwezen naar
t~ünster •
Het proces daar is nog steeds in
voorbereiding. Noch de bouwers,
noch de rechter, noch wij hebben
haast. De bouwers niet omdat ze de druk
van de reeds gedane uitgaven wil ge
bruiken, de rechter niet omdat hij
eerst de resultaten van een parle
mentaire enquêtekommissie wil af
wachten (veronderstellen wij) en
wij niet omdat het helaas erg veel
tijd kost om onze argumenten te
perfektioneren. Het blijft tenslotte
de strijd met een handrekenmachientje
tegen gebouwen vol komputers.
Het proces zal in 1983 plaatsvinden,
als het nog nodig is.
Zeker is, en dat wordt ook toegegeven,
dat de kritiek die met name in de
processen tot uiting komt tot steeds
scherpere veiligheidseisen heeft geleid
en daarmee tot vertraging en verhoging
van de kosten.

Eind oktober moet de Bondsdag beslissen.
We kunnen maar één beslissing aksepte
ren: Stopzetting.
Dat moeten we met duizenden in Kalkar

.~-_.__.-------_._.__._-
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laten weten. Dus, hopelijk voor de
laatste maal:
Op naar Kalkar op 2 oktober.

PARLEMENTAIR ONDERZOEK

De protesten en processen werden sinds
1977 aanleiding voor toenemende ver
deeldheid binnen SPD en FDP in West
Duitsland.
In de SPO-FDP regering van Nordrhein
Westfalen gingen stemmen op om van de
kweekreaktor maar een plutoniumvernieti
ger te maken, een soort nukleair afval
verwerkingsbedrijf.
Dat is niet doorgegaan, maar wel leidde
de onrust tot een dubbelbesluit in
de Bondsdag in december 1978; Kalkar
mocht verder afgebouwd worden, de Bonds
dag nam de verantwoordelijkheid ervoor
over van de deelstaat én een onderzoeks
kommissie met parlementariers en deskun
digen moest de noodzaak en risiko's
van het projekt onderzoeken, waarna
de Bondsdag pas definitief gaat beslui
ten over ingebruikstelling van de
kweekreaktor. Deze kommissie kreeg een
overwegend pro-kernenergie bezetting.
maar enkele tegenstanders hadden toch
nog wel zoveel invloed dat de 3 CDU-leden
het nodig vonden met een minderheids
standpunt te komen.
Om de vraag van de noodzaak te beant
woorden werden 4 scenario's geschetst.
allen tot het jaar 2030.
De kommissie stelde voor pas in 1990
een echte keus te doen, maar alvast
te werken aan het realiseren van delen
van alle scenario·s. Twee scenario's
waren zonder kernenergie.
Wat de risiko's van Kalkar betrof
werden voorstellen gedaan voor verder
onderzoek. De Bondsdag nam die aan
bevelingen over en de uitvoering werd
in handen gelegd van prof. Von Birkh5fer,
werkzaam bij de Gesellschaft für Reaktor
Sicherheit (soort EeN).
De bedoeling was een objektief onder
zoek. Maar daar is het niet van gekomen.
Nadat de kommissie-Birkhöfer geen
kritische wetenschappers toeliet,.
werd besloten dat er een schaduw
kommissie zou komen. Deze groep, waarin
o.a. prof. Webb zat. kreeg echter
weinig medewerking van officiële in
stanties en de bouwers dat zij, in
tegenstelling tot Birkh5fer, geen on
derzoek op basis van exakte gegevens
konden doen. Het bleef daardoor
nogal theoretisch •
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Ondertussen werd de Bondsregering zenuw
achtiger. De kosten van Kalkar liepen
de pan uit en Nederland en België
wilden niet eindeloos hun 15% bij blij
ven dragen.
De Bondsregering riep de Westduitse
elektriciteitsbedrijven te hulp,
maar die willen er slechts extra geld
in steken onder scherpe voorwaarden;
o.a . ;
- de garantie dat Kalkar mag gaan

draaien;
- de garantie dat er opwerkingsfa

brieken gaan komen;
- de bouw van kerncentrales moet ver

gemakkelijkt worden door vereen
voudiging van de vergunningspro
cedltres.

Vooral vanwege de eerste eis heeft
de Bondsregering veel haast om de Bonds
dag tot een definitieve beslissing
te pressen. De onderzoekskommissie
moet in september, op basis van de
rapportage van Birkhöfer en de schaduw
kommissie. eindverslag doen.

NEDERLANDSE BETROKKENHEID

Nederland doet mee aan het Kalkar
projekt. De Samenwerkende Elektri
citeits Produktiebedrijven (SEP) is
voor 15% eigenaar. Maar de eigenaren
betalen slechts 8% van de kosten.
92% komt van de regeringen van West
Duitsland (70%), België (15%) en Neder
land (15%). Nederlandse bedrijven en
instellingen nemen weer 15% van de
uitvoering voor hun rekening.
Zo werkt EeN aan de ontwikkeling van de
natriumkoeling, en ook VMF/Stork in
Hengelo en RSV/De Schelde in Vlissingen
zijn daarbij betrokken.
De Hollandse Beton Maatschappij is
betrokken bij de feitelijke bouw.
Al sinds 1975 heeft de regering
(Lubbers zat toen op Ekonomische Zaken)



gezegd dat Nederland niet aan het ver
volgprojekt Kalkar-II mee zou gaan doen.
In het regeerakkoord tussen PvdA-D'66
en CDA van een jaar geleden werd
afgesproken uit het huidige projekt
te stappen zodra dat mogelijk zou
zijn. Onderzocht zou moeten worden
of daar juridische konsekwenties
aan verbonden zouden zijn.
Terlouw bezit al enkele maanden
een rapport waarin gekonkludeerd
wordt dat er geen juridische konse
kwenties zijn. maar hij houdt dat
achter.
Hij heeft al meermalen verklaard Kalkar

GORLEBEN: SORGEN

OHNE ENT-
In Duitsland beweert men dat het door
gaan met kernenergie afhankelijk is
van de ontwikkeling van een "ent
sorgung" voor de gebruikte splijt
stofstaven. d.w.z. men wil ze eerst
opwerken en de losse afvalprodukten
dan inpakken en opslaan. En dat
moest dan op dezelfde plaats gebeu
ren om daarmee overbodige afval
transporten te voorkomen.
In 1977 stelden de Duitse kernener
giekommissies vast dat opwerking
en berging van het radioaktieve
afval "in principe realiseerbaar"
is in Gorleben omdat daar een zout
koepel in de grond zit. Pas na felle
protesten van de bevolking rond
Gorleben werd de bouw van de opwerk
fabriek door de deelstaat-regering
Niedersachsen afgewezen. maar na de
gewelddadige ontruiming van een in
de voorgaande maanden uit natuurlijk
afval opgebouwd kompleet anti-atoom
dorp gingen de proefboringen in de
zoutkoepel toch door. Men wilde daar
mee onderzoeken of die koepel een
veilige bergplaats voor kernafval zou
kunnen vormen.
In juni 1981 werden de eerste resul
taten van dit geologiese onderzoek
in een voorlopig verslag naar de
Duitse bondsregering gestuurd, want
het zijn tenslotte de politici die
de besluiten mogen nemen.
Die voorlopige resultaten waren niet
erg bemoedigend: proefboringen tot een
diepte van 2.000 meter in de zout-

belangrijk te vinden voor de Nederlandse
industrie, waarmee hij in tegenspraak
is met het 0'66 programma.
Maar daar kijken we zo langzamerhand
niet meer van op.
De strijd tegen Kalkar. ook in Nederland,
is dus nog niet gestreden.
Politieke uitspraken zijn leuk, maar
daden volgen daar maar al te vaak niet
op. De druk moet worden opgevoerd.
2 oktober kan dat, in Kalkar.

John Hontelez
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koepel toonden een verbinding aan
met het diepe grondwater. Er werden
ook steilstaande lagen van kristal
water-houdende zoutsoorten aangetrof
fen. Dat lagenpakket bleek aan de boven
zijde aangesneden te zijn door een
voormalig smeltwaterdal uit de ijstijd,
zodat de zoutkoepel van boven niet
waterdicht is. De lagen zout die
naar men verwachtte geschikt zouden
zijn voor de opslag van kernafval
waren niet zo dik, zodat de gebruiks
mogelijkheden van de zoutkoepel waar
schijnlijk nogal beperkt zouden blijven.
Twijfels dus bij de adviseurs van de
ministeries van binnenlandse zaken en
van wetenschap. Eén fluisterde zelfs
al dat "niet meer volgehouden kan
worden dat er geen twijfel bestaat
over de geschiktheid van de zoutkoepel".

.---_.._---_.•_.-_.._.,_:.-_._,._--- ---_I!



Maar wat verklaarden toen de ministers?
Dat "te verwachten is" dat de geschikt
heid van Gorleben "door het voortgezet
onderzoek aangetoond kan worden".
De "ideale voorwaarden zijn welis
waar niet aanwezig", maar "was ist
schon ideal?" En vol vertrouwen:
"Pas wanneer blijkt dat Gorleben
niet geschikt is, ontstaat een nieuwe
situatie" •

In juli 1982 zijn de eerste eindresul
taten uitgelekt van het officiële
zoutkoepel-onderzoekprogramma.
In zijn 300 bladzijden tellende advies
trekt Klaus Duphorn, professor in de
~eologie uit Kiel, opmerkelijke
konklusies.
De opbouw van de ondergrond bij Gor
leben bleek veel ingewikkelder dan
werd verwacht. Naast vele duizenden
ondiepe boringen waren niet de geplan
de 1.000, maar meer dan 3.000 gesteen
te-analyses nodig om een beeld te
krijgen van de aardlagen boven de
zoutkoepel. De boringen van het afge
lopen jaar laten zien dat de eerder
ontdekte smeltwatergeul uit de ijstijd
niet dwars op, maar in de lengterichting
over de hele zoutkoepel doorloopt.
Doordat aan de top van de opstijgende
zoutkoepel het zout enigszins zij
waards uit elkaar vloeide, konden
rekbreuken en inzakkingen ontstaan,
waarlangs in de ijstijd een smelt
waterstroom z'n weg vond. Hoever
die rekbreuken in de zoutkoepel zijn
doorgedrongen is overigens nog niet
bekend.
In latere tijden is de geul weer opge
vuld. Over ften oppervlak van 7~ vierkante
kilometer liggen nu dikke watervoerende
smeltwaterzanden, voor een deel zonder
enige afsluiting door klei- of gips
lagen, direkt op het zout.
Aan de noordzijde van de zoutkoepel
zijn op meerdere plaatsen verbin
dingen met de bovenliggende grond
waterhoudende lagen te vinden, waar
door zout water in een groot gebied
tot 70 meter onder de begane grond
kan opstijgen. Door een vertakking
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van de gevonden geul is er aan de
zuidzijde een dwarsverbinding mogelijk
met een 40 vierkante kilometer
groot grondwater-areaal.
In de laatste 800.000 jaar is de zout
koepel één maal bijna tot de opper
vlakte opgestegen en één maal erdoor
heen gebroken.
Daarna is steeds weer een gedeelte
van het zout opgelost en zijn nieuwe
zandlagen aan de oppervlakte erboven
afgezet, zodat de zoutkoepel nu op een
diepte van 275 meter onder de begane
grond ligt. Zo is in totaal 4 kubieke
kilometer zout opgelost en verdwenen.
Een zout-piek die nu boven de zoutkoepel
uitsteekt tot 133 meter onder het aard
oppervlak is daar nog een overblijfsel
van. Deze z.g. Steile Tand van Gorleben
reikt tot in de bovenste grondwa
terzöne.
De zoutkQepel van Gorleben ligt precies
onder de grens tussen West- en Oost
Duitsland. Aan de Oostduitse kant
zit waarschijnlijk veel zout, maar
daar is nu geen onderzoek gedaan.
Er moet rekening mee worden gehouden
dat nu of in de toekomst nog meer
opstijging van zout kan plaatsvinden.
De zoutbewegingen zijn in de
laatste geologische periodes nou
niet bepaald konstant geweest en de
zoutkoepel van Gorleben is dus niet
een "zout-geologisch paradepaartje
van miljoenen eeuwen stabiliteit"
zoals eens werd beweerd.
Als geoloog acht professor Duphorn
meerdere van de 220 zoutkoepels
in het noorden van West-Duitsland
potentieel geschikt als opslagplaats
voor kernafval.
De zoutkoepel van Gorleben hoort
daar niet meer bij. Duphorn raadt
op grond van zijn onderzoek dan
ook aan andere opslagplaatsen te
verkennen.



Staatssekretaris Stahl heeft in
middels de reaktie van de Bonds
regering op het onderzoek van
Duphorn bekendgemaakt:
Uit het kwartair-geologische "opper
vlakte-onderzoek" zou geen betrouw
bare nieuwe stand van zaken op te
maken zijn. Uit één enkel onderzoek
konden geen ver strekkende konse
kwenties worden afgeleid.
De in Gorleben geplande werkzaam
heden zouden worden voortgezet
met de boring van een tweede schacht
(kosten ca. 7 miljoen D-mark).
De Physikalisch-Technische Bundes
anstalt. de instelling die in op
dracht van de Duitse regering het
zoutkoepelonderzoekprogramma uit
voert. verduidelijkt waarom er niets
nieuws onder de horizon is:
Al lange tijd wordt namelijk bij
de beoordeling van afvalopslag in
een zoutkoepel aangenomen dat er
zoutoplossingen bij het radioaktieve
afval kunnen komen en dat radioak
tieve isotopen door de bedekkende
lagen in het bruikbare grondwater

terecht kunnen komen. Bij de behan
deling van deze hypothetische tegen
spoed zou nauwgezet onderzoek horen
naar de hydro-geologische en hydro
logische toestand in de bedekkende
lagen.

bronnen: der Spiegel 27 juli 1981;
Roland Kollert in Atommüllzeitung
zomer 1982; Gutachten Duphorn
(kruzfassung); Atomwirtschaft
aug/sept 1982.

Gerd Vink

0A'--------------.........---------------
M,Q\iATE~NAI'!V..

__ 'J"t'. ~ .. _•.•. e ......Q 'n::·~·.::· '.
• • 0'0. ~.';1fPo ':" f ';,' f.•• ' •

~2 ~1;" .... : .. 0.: .. : s;.'·

-,
.~~--'-

"'ie .. A·..• r rttt::_I'l':·
:~:'; '!.tt 'bc.~c~C,.

irlcir:.......;:...·SC~!

:::----._-

4'JOO

- ZE':"S·f·...,
C 11<'"

I,;PPER
'000 CR~"ACEO-.S

t:OWE I'!, CqE ~ .'e
, L' AS'

_______________________~u



KALKARBROCHURE

De Stichting Kalkarproces brengt een de
zer dagen een boekje uit waarin, naast
een overzicht van de stand van zaken,
uitgebreid wordt ingegaan op het werk
van prof. Webb, die aantoont dat het
nukleair explosiepotentieel bij de
kweekreaktor 10-200 maal zoveel is dan de
bouwers beweren. Verder wordt ingegaan op
de gevolgen van zoln explosie en op het
werk van de parlementaire duitse enquete
kommissie. De brochure gaat inklusief
porto 15,- kosten. Overmaken o.v.v.
IIbrochure 182 11 op onderstaand gironummer
77992 tnv Stichting Kalkarpraces A'dam

RADIOAKTIEF AFVAL:

ZOUT EROVER?
Het leek in eerste instantie een weten
schappelijk probleem: Wetenschappers zou
den nog wel uitzoeken wat de beste ver
pakkingsmethode is en waar je het afval
het beste weg kunt stoppen. Het doorgaan
van dit toepassing-gerichte onderzoek
vormt echter een bedreiging voor de hele
mensheid van nu tot in de verre toekomst.
Bovendien laat een dergelijke wetenschap
pelijke probleemstelling het ontstaan van
de verschillende vormen van radioaktief
afval buiten beschouwing.
Het afvalprobleem is een vraagstuk voor
de maatschappij als geheel, waarbij er
dus ook plaats moet zijn voor niet-weten
schappelijke argumenten.
Om de maatschappelijke kant van dit nog
steeds groeiende probleem eens aan de
orde te stellen vond 23 september in
Utrecht een forumdiskussie plaats met
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een wetenschapper, een politikus en een
milieudeskundige. Ter gelegenheid hier
van werd een brochure geschreven.
Uit de inhoud: het afvalprobleem, de afval
produktie, ongelukken, zeedump, onderzoek
gevol gen-, "i nformati ef

' over kernafval,
indeling van het afval, voorgestelde op
lossingen, hoogaktief afval in diepzee?,
onderzoek zoutkoepels, geschiktheids
kriteria?, latere gevaren, wie beslist?,
maatschappelijke besluitvorming: twee
dingen doen.

lIRADIOAKTIEF AFVAL: ZOUT EROVER 111

is een uitgave van het Utrechts Energie
Werkverband. Er werkten aan mee: Boude
wijn It Hart, Caspaar Bijleveld, Gerd
Vink, Frans Vliegen. Jacob Brunekreef,
Nico Remijn, Hans van Veen, Francis van
Camerijk, Jan van Gessel en Tesse.
Prijs 15,- Bestellen door overmaking van
17,- op postgiro 3933316 t.n.v. Jan van
Gessel met vermelding van IIbrochure
atoomafval 11.



De markt wordt gehouden in cultureel
centrum De Tamboer, Hoofdstraat 17
te Hoogeveen.

BERICHT
Op zaterdag 6 november organiseren
de Atoom alarmgroep Zuidwolde en
de Basisgroep tegen Kernenergie
Hoogeveen een milieu- en atoomvrij
markt onder het motto
~Q8~~I~~):1s~IY~~U!_~~Lê~Q~~~!11l

Van 14.00 uur tot 23.00 uur zijn er
kramen met informatie over milieu,
kernenergie, alternatieve vormen
van energie, bewapening enzovoort.
Verder zijn er toneel, spel- en
muziekgroepen o.a. "Het klein
orkest", muziekgroep 1I0ntstemd",
video, een "Maak je eigen spandoek
hoek" voor kinderen en andere
aktiviteiten.

KONGRES INFORMATIE

Kontaktadres:
Hans Valkenhoff
Steenderkamp 31
Zuidwolde
tel. 05287-1918

of
Theo Humnie1
Potti ngastr. 72
Hoogeveen

Op het kongres komen tien thema's ter spra
ke. In het hoofdprogramma wordt elk thema
ingeleid door een Nederlandstalige deskun
dige. In deze inleiding worden de recente
ontwikkelingen op het betreffende thema
aangegeven en de uitgangspunten en visie
van kernenergielobby en overheid bekriti
seerd. Na deze inleiding volgen één of twee
lezingen van internationaal bekende deskun
digen, waarin dieper ingegaan wordt op de
aktuele ontwikkelingen, toegespitst op de
Nederlandse situatie. Gelijktijdig aan de
lezingen zijn er diskussiegroepen en werk
groepen. De diskussiegroepen krijgen een
meer wetenschappelijk karakter (voertaal

OPGAVESTROOK

Engels), terwijl in de werkgroepen meer de
nadruk wordt gelegd op scholing en de
praktische bruikbaarheid van het gezegde
(voertaal Nederlands). In verband met de
helaas beperkte kapaciteit van de werkgroe
pen worden belangstellenden gevraagd om van
te voren hun voorkeur kenbaar te maken.
Het kongres wordt gehouden in kongrescen
trum Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.
De kosten zijn: 115,- entree of

/25,- entree + informatiemap
Informatie: IMGO R.O.,Dam 47, 4331 GG Middel

burg tel. 01180-25347 of LEK, 2e
Weteringplantsoen 9, 1017 ZO Am
sterdam, tel.020-221366.

Hierbij geef ik mij op voor het kongres Kernenergie Ontmanteld
en maak 1 *) over op gironr. 3459729 t.n.v. IMGO R.O.
te Middelburg.

Naam Tel ,. ..

Adr.es te __ ..

Mijn belangstelling gaat uit naar de volgende diskussie/werk
groepen:
Di skussi egroep: ....••.••.••..•.•••.•. Werkgroep: •.•.••..•••••.

AUB. OPSTUREN NAAR IMGO R.O. DAM 47, 4331 GG MIDDELBURG
*)/15,- entree,/25,- entree + informatiemap
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risiko's van lage

doses Ioniserende
straling

Jan Mlchlels (Belg i!)
Peter Bunyard (Eng.)

(rlsiko's van opwerking, problemen bij de opwerking vanoxydllSptljtstof
uit LWR-eentrales).

sn.'" kweekreactoren Drs. Roland Kollert (BRD)
(problemen en rlsiko's van snelle kweekreaktoren met als voorbeeld de
SNR-300 te Kafkar, resultaten In de WestdultseEnquette-kommlssle).

Inleiding Dr. Bram van der Lek (Ned.)
(belangvandit concres In de energiediskussIe, plaats en verantwoorde
lijkheid van wetenschappers In dezemaatschappelijke diSkussie).

rIaiko'. ven lage doses Dr. Wouter Bleslot (Ned.)
ioniserende straling Dr. Allee Stewart (Eng.)
(effectenop lichaamen nageslachtvan lagedosesradioaktIviteit,. schat
tlngen van de rlslko's).

opwerking

opwerking
snelle
kweekreactoren

rislko·analyses
evakuatle·
plannen

r1slko-analyses Dr. Phll Smlth (Ned.)
Dr. Rlchard Uden (USA)

(beperktheid vanrlslko-analyses, ontekerheldsmarges, recente rapporten
0.& aak Rldge-rapport).

8Yakuatl.plannen Ben Jalhay (Ned.)
Steven Sholly (USA)

(beStaan van plannenen waarschuwingssystemen, funktioneren (Harrls·
burg), knelpunten bij evakuatlel.

radloektl.f afval Drs. Herman Damveld (Ned.)
Peter Taylor (Eng.)
Dr. Helmuth Hlrsch (BRD)

(ultgllln9$punten bij "oplossen" van het afvlillprobleem, politieke lIIspek·
teil, wetenschappelilke kritiek op het dumpingsprogramma en de OESO
risiko-anlillyse, wetenschappelijke kritiek op de opslag In zoutkoepelsi.

J zaterdag 9 oktober 10.00 - 22.00 I
lLEZINGEN

proliferatie Dr. Wim Smit (Ned.) radioaktief afval
Prot.dr. Frank Barnaby (Eng.)

(lekken In het non·prollferatleverdrag, international fueloycle evaluatie,
sociale aspektennieuwewegen voor prOliferatie).

kostpl'lJsberekenlngen Drs. Wim Hatkamp (Ned.)
Dr. Charles Komanott (USA)

(onderschatting vankostenposten, eskslatlevan dekostenvanelektrlcl.
teitsproduktle door kernenergie).

proliferatie

alternatieve energie Ir. Theo Potma (Ned.)

strategleln Bent Stlrensen (Denem.)
Ad van de BIggelaar (Ned.)

(CE-acenarlo, Invoerlngstempo en kostprijseffekten van alternatieve
kost~rljs.energiebronnen, werkoelegenheldsaspekten). bere eningen

sociale aspekten Roger Moody (Eng.) altematleve
GuldO Steenkiste (Belg I!) energiestrategle6n
CFDT (Frankrijk)

(arbeidsomstandigheden, sociale aspekten van uraniumertswinning In

I 1derdewereldlanden).
sociale aspekten

evalua....n Dr. Lucas Reljnders (Ned,)
manllestatleve afsluiting Drs. Wouter van Dieren (Ned.)

met medewerking van alle
spreker/sters
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