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ABONNEMENTSVERHOGING

Helaas zijn ook wij genoodzaakt de
prijs van een abonnement op het LEK
bulletin te verhogen.
We dachten dat het toch wel binnen
de perken was gebleven;
de prijzen met ingang van het nieuwe
jaar zijn:
Abonnement
Groepsabonnement

; f 16,~~ per jaar
: f 12,-- per ex. p.j.

(10 of meer)
De losse nummers blijven f 2,50 per stuk.
Wij hopen dat U begrip zult hebben voor
deze maatregel.
redaktie LEK-bulletin.

REK T I FIK ATIE

Lay-out: Dêe-irée Tymstra, EU8 Menagé,
Gez-d Vink.

Het LEK-buZZetin wordt uitgegeven onder
verantwoordeZijkheid van het LandeZijk
Energie Komitee.
Het LEK-buZZetin verschijnt rninimaaZ
8:c per jaar.
Een abonnement kost I 15,-- per jaar.
Een groepsabonnement kost I 9,-- per
exempl-aar per jaar (10 of meer e:cem
pZaren per groep).

Het LEK is gevestigd op het '1'Iûeede
WeteringpZantsoen 9, 1017 ZD Amsterdam,
en te bereiken op het teZefoonnummer
020-221366.
Voor donaties hebben we het voZgende
gironummer: 3567199.

Aan dit LEK-buZZetin werkten mee:
Lin Pugh, Frédérique Schopenhauer,
Ton van GijseZ, John HonteZez, MaPceZ
Ter>ZoWJ, t-ieee» Lanmere, Gem Vink,
simon van TuyZ, Armeke Veenstr>a,
Désirée Tymstm.

Door een misverstand is ons vorig blad
als jaargang 4, nr. 5 verschenen, ter
wijl dit jaargang 4, nr. 6 had moeten
zijn. -
Onze exkuses voor dit storende foutje.

~=~=~=~=~=~

Helaas hebben we dit jaar niet aan de
voorwaarde voldaan om minimaal 8 num
mers te laten verschijnen.
Mede-oorzaak hiervan zijn financiële
problemen, doordat een aantal abonnees
hun financiële verplichting nog niet
is nagekomen. Als lIpleister op de
wondelI hebben we dit nunmer extra dik
gemaakt. Wij hopen dat jullie volgend
jaar het abonnementsgeld op tijd over
maken, zodat wij in staat zullen zijn
het LEK-bulletin minstens 8x te laten
verschijnen.
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ONGELUK IN TIHANGE

Naar aanleiding van het ongeluk in de
kerncentrale in Tihange (een kerncentra
le met een vermogen van 930 MWe) in de
nacht van 5 november j1. werd op de LEK
vergadering besloten een bezoek aan de
Belgische ambassade te organiseren om te
voorkomen dat de eerste geruststellende
berichten uit België de onrust ten on
rechte in de kiem zou smoren. Daar de
ambassadeur te kennen had gegeven slechts
drie mensen te woord te willen staan
werd gekozen voor een delegatie bestaan
de uit één vertegenwoordiger van de
Stichting Reinwater. één vertegenwoor
diger van het LEK en één kamerlid. res
pectievelijk Bert van Hattum. John
Hontelez en Kees Zijlstra (PvdA). Het
gesprek vond plaats op dinsdag 16 nov.
jl.

rekonstruktie

radio-aktief
Hoe radioaktief was het water?
Intercom beweert dat het 0.5 Curie per
1000 liter bevat. dus 22.5 - 27.5 Curie
in totaal. De reaktor zou per jaar 3999
Curie Tritium mogen lozen en 8 Curie
van andere isotopen. Onduidelijk waren
de berichten of alle water opgevangen
zou zijn of dat er ook een deel al in
de Maas terecht gekomen zou zijn. on
duidelijk was ook, of Intercom het na
een jaar of gedurende enkele weken wilde
lozen.
Rossê sprak er ook over dat het eerst
gezuiverd zou worden.
Ook gassen zijn vrijgekomen. In koelwa
ter worden gassen opgelost om bepaalde
chemische reakties tegen te gaan.
Bij Tihange en bij Eindhoven zijn
lichte verhogingen in de lucht gekon
stateerd.

Vrijdagochtend 5 november omstreeks
2.00 uur Is-nachts begon een pakking van John Honte1ez (LEK) liet de Belgische
een pomp in het primaire koelcircuit te ambassadeur in Nederland weten, dat de
lekken. Hoe snel het lek ontdekt is. is strijd van het LEK zich niet beperkt
niet duidelijk maar het lijkt er op dat tot de Nederlandse energiepolitiek. Van-
het geruime tijd daarna moet zijn ge- wege de nabijheid van de Belgische en
weest omdat er veel tijd nodig is ge- Westduitse kerninstallaties voert zij
weest om het uit het reaktorvat (èn in daar ook strijd tegen.
het reaktorgebouw eromheen) gelopen Tihange ligt slechts 40 km van de Neder-
water weg te pompen naar opslagbassins landse grens; Doel en Mol nog dichterbij.
en de radioaktieve gassen weg te zUigef!Jl
Pas Is-avonds kon het lek gestopt word n I Daarmee is de (vooral) Zuidnederlandse
De Belgische radio meldde het ongeluk .! bevolking evenzeer belanghebbende ge-
ls-morgens op de radio. h worden in de Belgische energiepolitiek.
Er is geen sprake geweest van een nood- IIIDoor Uw kernenergieprogramma aan onze
stop, althans zo lijkt het, want de re- grenzen door te zetten, toont U geen
aktor is op een minder rigoreuze manier respekt voor de mening in Nederland,
stilgelegd. Dit is niet zo verwonderlijk i negeert die en stelt U naast Belgische
want de centrale was pas twee dagen in ook Nederlandse mensenlevens in de
gebruik en draaide dus nog niet op volle waagschaal," aldus John Honte1ez.
toeren waardoor er nog geen echte kans Verder wordt er op aangedrongen dat
op wegsmelten van de kern door oververhit- 1. de Belgische overheid aktieve open-
ting was. baarheid betracht over dit ongeluk en
Intercom (eigenaar van de kerncentrale) ook volgende gebeurtenissen naar de
beweerde eerst dat er ongeveer 30.000 ltr. bevolking en autoriteiten in met name
water uit het vat gelopen zou zijn. Dat Zuid-Nederland verklaart.
is 10% van de totale inhoud. Tegenover 2. Het Belgische atoomprogramma afhan-
Bert van Hattum gaf woordvoerder Rossê kelijk wordt gemaakt van de wil van
echter te kennen dat het 45-55.000 liter met name de Zuidnederlandse bevolking
zou zijn geweest. Het VAKS heeft zelfs omdat deze, net als de Belgische, in
het getal 100.000 gehoord. de gevarenzOne leeft.

_______________________3



Was er gevaar?
Als 50.000-100.000 liter op een totaal
van 300.000 liter uit een vat wegstroomt
is er zeker sprake van gevaart zeker
als dit lek op een later tijdstip was
ontdekt. De verminderde koel kapaciteit
zou temperatuursverhoging, verdamping
en kernsmelting tot resultaat kunnen
hebben, wanneer een noodstop niet lukt
en de noodkoeling niet in werking treedt.

ambassadeur
De ambassadeur gaf eerst de officiële
lezing van de regering. Oorzaak van het
lek was een fabrieksfout in de pakking
en opmerkelijk was dat hij zeer beslist
zei dat alle koelwater was opgevangen
en ontkenae-hij impliciet luchtveront
reiniging. Ook hield hij staande dat
het koelwater niet in de Maas geloosd
zou worden maar opnieuw als koelwater
gebruikt zou gaan worden. Met name
Zijlstra betwijfelde dat omdat bekend
is dat bij ongelukken de leiding van
de kerncentrales steeds zo snel mogelijk
van het koelwater af wil. Op onze spe
cialistische vragen kon hij niet veel

terugzeggent omdat hij geen assistentie
had. Vervolgens ging de ambassadeur in
op de gestelde eisen. Hij zei dat het
overleg over een gezamenlijk rampenplan
erg lang duurt omdat de desbetreffende
kommissarissen van de koningin en gou
verneurs om advies gevraagd moesten
worden. Het probleem was volgens hem
dat Nederland toch heel anders tegen
kernenergie aankijkt dan België.

Hij wees zijn gesprekspartners eropt
dat België al besloten heeft vrijwel
volledig in zijn stroombehoefte te
gaan voorzien met behulp van kerncen
trales. Hierdoor wordt de samenwerking
bemoeilijkt.
Zijlstra herinnerde eraan dat de West
duitse regering ook heel anders over
kernenergie denkt dan de Nederlandset
maar dat er toch geregeld overleg moge
lijk is.
Tot slot hebben de drie er bij de ambas
sadeur op aangedrongen bij zijn regering
te pleiten voor een regeling voor de
rivier de Maas (waaraan diverse centra
les liggen)t die drinkwater naar Neder
land brengt en die anders dan de Rijn
op dit punt geen enkele bescherming kent.

\
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22 oktober 1982 stuurden de ministers van
resp. Economische Zaken en Buitenlandse
Zakent Terlouw en van Agt t de volgende
brief aan de Tweede Kamer.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
Den Haagt 22 oktober 1982

Bij diverse gelegenheden bent Ude afge
lopen jaren geïnformeerd over de contacten
tussen Urenco enerzijds en de Uranium
Enrichment Group of Australia (UEGA) ander
zijds over de mogelijke vormen van samen
werking bij het eventueel opzetten van
een uranium-verrijkingsindustrie in Aus
tral ië.

De regeringen van de drie Troika-landent te
weten Nederlandt de Bondsrepubliek en het
V.K. t hebben zich tegenover Australië steeds
positief uitgesproken over zoln samenwerking.
De Kamer is hiervan in het verleden op de
hoogte gesteld. Recent heeft UEGA t na een
uitgebreide evaluatie van alle mogelijke
verrijkingstechnologieën t zoals die in de
Troika t Frankrijk t de VS en Japan wordt toe
gepastt gekozen voor de Urenco-Centec-tech
nologie als basis voor de verdere studie
naar een verrijkingsindustrie in Australië.
Bij deze keuze hebben economische t tech
nische en commerciële factoren de doorslag
gegeven. Eén en ander is inmiddels door de
Australische Regering goedgekeurd die daar
van mededeling heeft gedaan aan de Troika
partners. Gelijktijdig is bijgaand persbe
richt uitgegeven.

Bovenbedoelde studie heeft betrekking op
twee fasen:

1. Een gezamenlijke marketing-studie t om de
levensvatbaarheid van een verrijkings
fabriek in Australië goed te kunnen beoor
delen.

2. Indien fase 1 positief uitwerkt t een uit
gebreide technische en economische feasi
bility-studie naar een verrijkingsfabriek
in Australië.

"Energiel

Indien de studie tot positieve resultaten
leidt t is de mogelijkheid aanwezig van het
gezamenlijk bouwen en exploiteren van een
verrijkingsfabriek in Australië op basis van
de Urenco-Centec-technologie in een nader te
definiëren samenwerkingsverband.

Op grond van de Australische verklaring kan
thans een aanvang worden gemaakt met het
voorbereiden van de benodigde intergouver
nementele regelingen. Hierin zal uiteraard
ook aandacht besteed worden aan politieke
en non-proliferatie aspecten. Zo zal voor
de tweede fase van de studie een overeen
komst nodig zijn voor de bescherming van
geclassificeerde door Urenco te verschaffen
informatie.

De Regering zal de Kamer van de verdere
ontwikkelingen op de hoogte houden.

PERSVERKLARING UEGA

Vandaag is bekend gemaakt dat de Uranium
Enrichment Group of Australia (UEGA) de
Australische regering een voortgangsverslag
van de studie heeft aangeboden over de uit
voerbaarheid van de oprichting van een
uraniumverrijkingsindustrie in Australië.
Het laatste UEGA-verslag aan de regering
dateert van 30 april 1981.

Het verslag geeft de UEGA-conclusies weer
over de keuze van technologiet plaatsbe
paling t afzetmogelijkheden en de aard en
timing van verdere werkzaamheden.

De regering heeft de aanbeveling van UEGA
geaccepteerd dat de centrifuge-technologie t
zoals aangeboden door de Europese groep
Urenco-Centec (een samenwerkingsverband
van West-Duits landt Nederland en het Ver
enigd Koninkrijk)t de basis vormt voor
verdere studie door UEGA in verband met de
mogelijke oprichting van een uraniumver
rijkingsindustrie in Australië.

Een aantal onderkende factoren waren onder
meer: economische superioriteit t bewezen
technische en commerciële bekwaamheid en
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flexibiliteit voor modale groei van de
Urenco-Centec-technologie.

De regering heeft ook het UEGA-advies ge
accepteerd dat terreinen bij Adelaide en
Brisbane nader overwogen zullen worden
omdat UEGA aangeeft dat deze terreinen het
meest geschikt blijken om aan de eisen te
voldoen van een centrale, gebaseerd op
Urenco-Centec-technologie. Bij het komen
tot deze beslissing overwoog UEGA ook
mogelijke terreinen in West-Australië en
het Noordelijke deel. Andere deelstaten
wensen niet deel te nemen. De regering
merkt op dat de selectie van een definitief
terrein de betrokkenheid zal vereisen van
de gekozen technologie-aandeelhouder gedu
rende de volgende fase van de studie.

* NUCLEAR POWER?
~ NO THANK YOU!l..-- ~_

UEGA heeft de regering geadviseerd dat de
keuze van Urenco-Centec-technologie afhanke
lijkis van overeenstemming op bevredigende
voorwaarden met Urenco-Centec voor de tech
nologie-overdracht en van de bevredigende
conclusies van alle noodzakelijke regerings
overeenkomsten.

Ook adviseerde UEGA dat een beslissing om
een gedetailleerde bouwtechnische en uit
voerbaarheids-studie uit te brengen, - die
naar verwachting minstens 2 jaar gaat duren 
zou afhangen van een afzetonderzoek, in te
stellen samen met Urenco-Centec. Dit
gedetailleerde onderzoek naar potentiële
afzet voor verrijking zal naar verwachting
minimaal 6 maanden duren.

De regering heeft UEGA verzocht verslag uit
te brengen over de uitkomst van het afzet
onderzoek en commerciële overeenkomsten
voorgesteld met Urenco-Centec vóór begonnen
wordt met de gedetailleerde bouwtechnische
en haalbaarheids-studie tegen eind '83.

De regering wil haar waardering uitspreken
voor de hulp bij de studies over Austra
lische verrijking van de zes regeringen van
de vier leveranciers van verrijkingstechno
logie, namelijk West-Duitsland, Nederland,
Engeland, Frankrijk, Japan en de V.S.

Alhoewel Urenco-Centec·s verrijkingstechno
logie de basis zal zijn voor verdere studies
door UEGA over de mogelijkheid van verrij
king in Australië, betekent dit niet dat

Australië exclusief met de Urenco-Centec
landen zal samenwerken. UEGA heeft de rege
ring meegedeeld dat er een grotere overeen
stemming bestaat tussen Urenco-Centec en
Japanse centrifuge-technologieën dan tussen
Japanse en andere technologieën en dat de
vooruitzichten op toekomstige technische
en commerciële samenwerking met Japan beter
lijken als de Urenco-Centec-technologie
zou worden overgenomen.

Daarbij komt dat de regering gebonden is aan
het concept van mul ti-nationale deelname aan
een verrijkingsfabriek in Australië als zo'n
industrie doorgang vindt. Er komen dus mis
schien gelegenheden voor landen, die zich
gesteld zien tegenover de vereisten van de
nucleaire beveiligingspolitiek van de rege
ring. om een gelijk aandeel in de onder
nemi ng te krijgen.

De regering zal nauwgezette aandacht blijven
schenken aan de nucleaire non-proliferatie
en beveiligings-kwesties in verband met
uraniumverrijking.

W.I.S.E. kommentaar

Toen deze verklaring in Nederland bekend
werd, zocht een groep mensen elkaar on
middel ijk op om te bepalen wat de Neder
landse Anti-Kernenergie-Beweging kon onder
nemen tegen deze ontwikkeling.
Allereerst willen we weten hoe mensen in
andere landen van de Urenco-troika op het
nieuws reageerden en welke plannen zij
zouden kunnen hebben zich te verzetten
tegen een Australisch Urenco-partnerschap.

Ten tweede vroegen we ons af waarom Urenco
interesse heeft in Australië. De verrij
kingsmarkt is op dit moment niet erg sta
biel.
De voorgestelde verrijkingsfabriek voor
Australië zal waarschijnlijk een jaarlijk
se capaciteit van 3000 ton swu (separitive
work units, de maat van verrijkingscapa
citeit) of misschien zelfs 5000 ton swu
en de kosten zijn geschat op 2,6 miljard
gulden en 13 miljard gulden in verschil
lende nieuwsverslaggevingen.
Echter, de UEGA studie wees uit dat het
onwaarschijnlijk zou zijn dat de markt
mêér dan 1 verrijkingsfabriek aan zou
kunnen en zelfs dan zou het nodig zijn er
één te bouwen die in werking kan zijn bij
een geringe produktie en deze kan laten
toenemen als de marktvraag groter wordt.
Zelfs UEGA, met al zijn schijnbare opti
misme, geeft toe dat het niet waarschijn-
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lijk is dat dit vOOr de vroege negentiger
jaren gebeurt .

Waar ook rekening mee moet worden gehouden
is, dat West-Duitsland in Gronau bouw
plannen heeft . Deze fabriek heeft een
controversie veroorzaakt tussen de Urenco
partners omdat de capaciteit van Gronau
veel groter is dan de markt aankan .

Speculerend gedacht, ziet Urenco misschien
voordelen in het opzetten van een Austra
lische fabriek om het Namibische uranium
te kunnen verhandelen.
De Nederlandse anti-apartheids-beweging
is breed genoeg om sterke druk op de rege
ring uit te oefenen geen Namibisch urentum
te verrijken . Australië met zin racis
tische regering, die erg weinig aandacht
aan oppositie-stemmen schenkt. is een vei
lige reserve als Urenco niet langer in
Almelo kan verrijken .
De groep in Nederland heeft al een aantal
contacten met verschillende groepen in
Australië, die zich tegen het Urenco
partnerschap verzetten.
We hebben ook gehoord dat één groep een
informatie-pamflet aan het schrijven is .
W.I .S.E. hoopt een opdracht te kunnen geven
voor een studie over verrijking en de
wereld-uranium-markt, met de nadruk op
het huidige plan voor Australië .
Alle informatie die mensen hierover hebben
is zeer welkom .

Verder hoopt de groep op het publieke
bewustzijn in Nederland, gefnformeerd
over alle nieuwe ontwikkelingen, zodat de
plannen niet achter een gordijn van geheim
houding verdwijnen .
Mi sschien kunnen, als dat nodig mocht blij
ken. afgevaardigden van deze vier landen
el kaar ontmoeten. We hebben nog 2j jaar voor
de plannen definitief zijn om een verrij
kingsindustrie in Australië mogelijk te
maken.

Laatste nieuws

In een persverklaring van Premier Bannon ,
30 november 19S2 (Sannon is voorzitter van
de nieuw-regerende Labour-party van de
deelstaat South Australia) blijkt weinig
duidelijkheid van deze z.g . progressieve
partij inzake de verrijkingsplannen voor
Australië.
Het komt er op neer dat hij over niets
zekerheid kan geven , maar het minst
duidelijk is hij nog over de vraag of
hij vindt dat zo'n verrijkingsindustrie
er Uberhaupt moet komen in Australië.

Lin Pugh
Frêdérique Schopenhauer
W.I.S .E.

___________________7.



ton van gijsel. EEN LANGE KOUDE WINTER

Dat beloofde Lubbers in zijn regerings
verklaring. Wat betreft de gasprijs
zal hij daar ook al zijn medewerking
aan verlenen.
De Gasunie wilde voor begin 183 weer
5,3 cent omhoog. De verenigde gasbedrij
ven VEGIN kwam - niet onverdeeld - op 2,7
cent uit, plus nog een verhoging van
het vastrecht (f 9,--). De regering zal
daar niet ver van gaan afwijken.
De filosofieën achter die verhogingen
blijven prachtig. De Gasunie (cq de
regering) wil een koppeling aan de
huisbrandolieprijs, dat3wil zeggen in
vier jaar 30 cent per merbij.
De VEGIN zit in meerderheid op de stook
oliekoppeling, wat een geringere verho
ging betekent.
Beide houden ze in, het uitvoeren van
wat de oliesjeiks al jaren verweten
wordt, terwijl via de koppelingsfilo
sofie toch hen weer de schuld in de
schoenen geschoven kan worden.
Laten we het nog maar eens een keertje
duidelijk op een rijtje zetten. Het 3
gas wordt voor ongeveer 1 cent per m
uit de grond gehaald. Met distributie
en exploitatie komt de prijs iets boven
het dubbeltje uit. De verkoopsprijs
dreigt nu 58,5 cent te worden:
De oliemaatschappijen Shell en Esso
pikken daar enkele miljarden per jaar
van in, herinvesteren het amper (en
krijgen daar trouwens weer subsidie
op) en ontslaan ook nog mensen (Shell
1aboratori urn) .
De landelijke overheid - die trouwens
voor een groot deel de olieverkoop
prijzen bepaalt via tientallen pro
centen belasting - strijkt zoln
slordige 20 miljard per jaar op.
De cijfers van de individuele gas
bedrijven zeggen op zich weinig. Het
gaat daarbij om een winstverdeling
tussen gemeentes en overheid, waarbij
de laatste duidelijk met het langste
eindje in handen zit. Wel zijn die
gasbedrijven een buffer naar de indi
viduele gebruikers toe. Zij moeten
tenslotte de betalingen innen.
Zij worden dan ook gekonfronteerd met
de problemen van de gebruikers.
Met de komende algemene verslechterin-

gen in het vooruitzicht zullen die
problemen alleen maar verergeren.
Steeds meer gasbedrijven/gemeentes
keren zich dan ook tegen (te drastische)
verhogingen. Op de VEGIN-vergadering
van 11 november leverde dat 271 stemmen
op (tegen 1.112) voor bevriezing (de
terminologie wordt wel toepasselijk)
van de gasprijs.
Dat is al aardig meegenomen maar nog
zeker niet afdoende. Er zal nog heel
wat moeten gebeuren voordat gemeentes
de mobilisaties en hardere akties van
bewoners ook daadwerkelijk aktief steu
nen. Zolang gemeentes op hun nivo net
zo goed een bezuinigings- en tariefs
verhogingspolitiek volgen, kun je
moeilijk van bondgenoten in de aktie
spreken.
Allereerst zal het er dan van moeten
komen, dat er geen afsluitingen meer
plaatsvinden. Dat aantal dreigt alleen
maar toe te nemen. De verdediging daar
tegen is een van de prioriteiten,
stelde het Landelijk Aksie Beraad ~Gas

prijsverhoging neell op 6 november.
Groot probleem is nog altijd de
schroom van de mensen om door te geven
dat ze dreigen afgesloten te worden.
Daarnaast wordt de samenwerking met
woonlastenkomitees - plaatselijk en
landelijk - steeds dringender nood
zakelijk.
Tegen het winterbeleid op energie-,
ekonomisch en sociaal gebied is het
goed naast elkaar in verzet te gaan.
SAMEN STAAN WE WARM:
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John Hontelez IBMD diskussiefase

Op 26 januari begint de diskussiefase van de officiële BMD. Wat stelt dat voor, hoe
zit die in mekaar? Wat gebeurt er nog meer in diskussieland? Wat kan de anti-kern
energiebeweging doen? Antwoorden op deze vragen in onderstaand artikel. Eerst de
stand van zaken en de plannen van de Stuupgroep. Vervolgens komt de "alternatieve BMD"
aan de orde, het projekt van de Werkgroep Energie Diskussie. Daarna aandacht voor
de anti-kernenergiebeweging: negeren of inspringen? Tenslotte de aankondiging van een
hulpmiddel bij akties rond de officiële zowel als de "alternatieve" BMD: een nieuwe
ENERGIEKRANTI

Start diskussiefase

Op 26 januari komt de NOS met een twee
uur durend programma OVer energie. De be
doeling is dat twee belangrjke energie
scenarios (Potma - Wagner) verdedigd
en aangevallen worden in een soort
Kort Geding. De Stuurgroep heeft
honderdduizend gulden aan de NOS be
taald, maar hiervoor niet het recht
gekregen het programma zelf in te vul
len. Dat doet de NOS, waarbij ook en
kele mensen uit milieuorganisaties be
trokken zijn geraakt. Dat kan dus nog
best meevallen.
Vanaf 20 januari zullen op alle post
kantoren krantjes van de Stuurgroep
liggen. 8 paginas A3 over de BMD: de
opzet, de voo~en nadelen van bepaalde
energiebronnen, de energiescenarios.
Bedenk, voor je die aan het oud-papier
verpatst, dat er binnenin een krantje
zit wat geheel onder verantwoordelijk
heid van de Werkgroep Energie Diskussie
is geschreven, "Praten en Doen" geheten.
Dat krantje (4 paginas A4) kan best van
nut zijn als eerste kennismaking met
het energieprobleem, bekeken vanuit de
belangen van milieu en bestaansvoorwaar
den voor de mens op de langere termijn.
Ook half januari komt het Tussenrapport
uit: 200 paginas met grofweg de inhoud:

-uitleg Bt·1D
-informatie over energiedragers,
samengesteld uit de reakties die de
Stuurgroep in de infofase heeft ont
vangen.

-energieverbruik; omvang;energiebe
sparing; hoe zit het energiebeleid
in mekaar; hoe is het beleid nu;
energiescenarios

-de lijst met vragen die de Stuur
groep gaat gebruiken om het eind
rapport te maken.

Vier diskussies

De Stuurgroep wil dat de diskussiefase
zich op vier manieren gaat afspelen:

!2.äJ.L4:f.~~~~~ie
op straat, op het werk, thuis;
Daar heeft de Stuurgroep geen vat
op en er valt dan ook niets te
sturen met subsidies e.d.

4:f.~~~s~:f.~_:f.~_or~~~:f.~g!:f.~~
AT twee jaar lang probeert de
Stuurgroep organisaties voor dit
karretje te spannen. De Werkgroep
Energie Diskussie wilde echter als
WED geen afspraken daarover maken
met als gevolg dat subsidiëring van
bijeenkomsten in WEDverband na
1 januari niet vanzelfsprekend is.
De Stuurgroep eist namelijk dat het
Tussenrapport en de vragenlijst be
handeld resp. ingevuld worden (ook
"geen mening" o. Ld. is invullen).
De FNV heeft die afspraak met de
Stuurgroep wél gemaakt. Er zijn
nog enkele grote organisaties die
met de Brauw meedoen, welke is niet
zo duidelijk.

door de Stuurgroep georganiseerde
elg~!~~lfJ.~~_4:f.~~~~f~ _

De Stuurgroep neeft gemeentes, op
bouworganen, volkshogescholen e.d.
benaderd om de plaatselijke diskus
sie te organiseren. Dat is niets
geworden, voornamelijk doordat er
teveel kritiek was op de opzet die
de Stuurgroep voor ogen had. Ten
slotte heeft de Stuurgroep maar be
sloten het zelf te doen. In een ad
vertentie in november werden 50
diskussieleiders, 50 organisatoren
en 10 koordinatoren gevraagd. 2000
mensen solliciteerden. De eerste
100 moeten gedurende een half jaar
2 avonden per week organiseren. Elk
koppel krijgt een zgn. COROPregio
(eenheid uit het inspraakwezen) toe
gewezen. Het salaris is, zoals van
de Stuurgroep te verwachten is,
riant. De 10 koordinatoren hebben
als taak de andere 100 te steunen
en te kontroleren.
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via sohoZen
----VorTgë-maand besloot de Stuurgroep

ineens ook de scholen nog te bena
deren, inklusief universiteiten e.d.
Niet alleen om evt. in lessen aan
dacht aan de BMD te besteden, maar
ook naar de ouders toe, of de buurt.
Duidelijk een noodsprong, en weer
veel later opgestart dan bijv. de
WED. Maar de Stuurgroep heeft geld
en dat maakt het praten makkelijker.

de aanpak

De officiële aanpak is: 2 keer bij el
kaar kome.n in groepjes van 25-30 mensen.
De Stuurgroep wil starten met de ener
gieproblematiek dicht bij huis. Van
daaruit moet dan in 2 avondjes naar het
energiebeleid, de scenarios, het Tussen
rapport toe gepraat worden. Het lijkt
logisch, maar het kan goed leiden tot
een sohijndiskussie. Want energieproble
matiek dicht bij huis, dat zijn in de
eerste plaats de woonZasten. En die
worden door de prijzenpolitiek voor het
nederlandse aardgas veel hoger gehouden
dan door de energieschaarste. En maar al
te vaak wordt het "dure aardgas" tegen
over de "goedkope kernenergie en koZen"
gesteld, terwijl aardgas zo duur is
doordat de nederlandse overheid en Shell
en Esso er zoveel aan willen v~rdienen.

De aardgasprijs is 55,5 oent/m ~ waarvan
18% BTW is (7,5 cent), 1 oent produktie
kosten, ? oent distributiekosten.
Kritische inspraakdeskundigen twijfelen
er bovendien sterk aan dat een dergelij
ke opzet zeker als de doelgroep het
nog-niet-eerder-bereikte publiek is, goed
zal werken. Deze kritiek was op een op
3 december j.l. gehouden diskussiedag zo
sterk dat Leo Jansen (lid van de Stuur
groep) ervan overtuigd raakte dat de
vragenlijsten alleen maar ingevuld zou
den moeten worden als de mensen echt
zelf vinden dat ze daar aan toe zijn!

Naar het Eindrapport

Om de resultaten te inventariseren wor
den op drie manieren meningen gepeild:

~!:~!!f.o~U~~
ZoaTS al gezegd worden in het Tus-
senrapport vragen gesteld, die door
de deelnemers moeten worden ingevuld.
Daartoe zullen die vragen ook los
op formulieren afgedrukt worden.
De Stuurgroep is erg optimistisch en
verwacht enkele honderdduizenden
reakties. Een opinieonderzoek, ge-

daan in opdracht van de Stuurgroep,
wees uit dat enkele miZjoenen (1)
mensen best aan de BMD mee zouden
willen doen. Ongelooflijk, en we
moeten het dus ook maar niet geloven.
De vragenformulieren worden op dis
kussieavonden uitgedeeld en bespro
ken. Naarmate er minder vragenfor
mulieren komen worden de andere
opiniepeilingen doorslaggevender.

~~~te~
Steekproeven zullen gehouden worden
onder de nederlandse bevolking.

~~!:a:~Hci~~!!4-0!!4~!:!~~~
Een aantaï nederlanders zullen geïn-
terviewd worden, vervolgens gevraagd
materiaal door te lezen, en ten
slotte opnieuw geïnterviewd worden.

De resultaten van deze drie peilingen
zullen een belangrijke rol spelen bij
het Eindrapport. De Stuurgroep wil in
gaan op de kwaZiteit van de inbreng, de
k~ntiteit van bepaalde opvattingen en
de intensiteit daarvan. De peilingen
zullen er gestandariseerd worden om
computerverwerking mogelijk te maken.
Desondanks zegt de Stuurgroep te streven
naar "open" vragen.

Werkgroep Energie Diskussie

Sinds enkele maanden is de WED mensen
aan het trainen voor haar eigen energie
voorlichtingsprojekt. 60 trainers leiden
momenteel ruim 600 voorlichters op.
Die voorlichters komen uit de verschil
lende organisaties (55 in totaal) die
in de WED samenwerken. In tegenstelling
tot de Stuurgroep gaat de WED bij haar
opzet primair uit van wat de deeZnemers
wiZZen. De WED heeft dan ook geen op
dracht gekregen van uiten, die precies
zegt wat er moet gebeuren. Hoewel de
Stuurgroep daar soms wel naar lijkt te
sol1iciteren.
Vanaf januari gaan deze 600 mensen aan
de slag. Op vele manieren. In hun eigen
achterban, op scholen, voor aktiegroepen,
openbare bijeenkomsten, met materiaal
van de WED en materiaal van de eigen
organisaties. Er zijn brocbures, ten
toonstellingen, spelen, boekjes en
foldertjes.
De breedheid van de WED geeft soms pro
blemen. Voorlichters die gezamenlijk
worden opgeleid raken soms in heftige
diskussies over kernenergie en energie
politiek. Het maakt nogal wat uit of je
uit de PSP of uit de Ned. Ver. van Huis
vrouwen komt. Maar dat is ook meteen
weer het positieve. Anti-kernenergie
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aktivisten krijgen zo de gelegenheid
groepen te bereiken die zich vroeger
afsloten.

materiaal van de WED--------------------
ten t 0 0 n s tel 1 i n gen
Energie, Ekologie, Maatsohappij
gemaakt door de Stichting voor
Milieu-edukatie (SME). Een grote
tentoonstelling met ook maquettes
ed. Met begeleiding van SME.
Energie Anders
32 wandplaten op A1formaat.
Veel wandoppervlak nodig.
Opstelling en begeleiding door
Energie Anders.
Affiohe-tentoonstelling
Ook van Energie Anders. Alle
kanten vh energieprobleem. 8
affiches op A1formaat. Met be
geleidende brochure.

spe 1
Energiespel
spel voor groepen van SME. Het
wordt ook wel scenariospel ge
noemd.

b.r och ure S

De groene ekonomie
populaire beschrijving Potmascena
rio. Centrum voor Energiebesparing,
80 paginas.
Mondjesmaat
over energie en voedsel. 50 paginas.
Dikke Karel en de aarde
Over de samenhang tussen energie,
planten, dieren de mens, de aard
kost en de atmosfeer.
Minder energie en toch leuk
besparen in huis en wijk (40 pag.)

A is atoom••• Z is zon
Verklarend woordenboek over alle
mogelijke termen en begrippen die
met energie samenhangen. 128 pag.
Deze brochures zijn samen te be
stellen door f 18,-- over te maken
op gironr. 5291910, WED, Amsterdam.
Afzonderlijke prijzen zijn nog niet
bekend.
Verdere informatie:
Werkgroep Energie Diskussie
Damrak 28-30, 1012 LJ Amsterdam
020-270328

De anti-kernenergiebeweging: Verzet
tegen de BMD

De BMD is begonnen als hulpmiddel voor
de CDA-VVDregering van van Agt om het
verzet tegen kernenergie te marginali
seren. Deskundigen en de dreiging van
vieze steenkolen als alternatief zouden
hun uitwerking wel hebben. De BMD zou
moeten gaan over de vraag of 40% van
de elektriciteitscentrales in 2000 nu
met kolen of met kernenergie gestookt
zouden moeten worden. Onder druk van
de milieu-, vak- en energiebeweging en
van de WED leek de opzet breder te
worden. "leek", want in de nieuwsbrief
van de Stuurgroep dd. september 82 kon
den we lezen onder het kopje "de uit
gangspunten diskussiefase vastgesteld":

"Wat is nu eigenlijk die energiepro
blematiek? In de komende jaren moe
ten in Nederland besluiten worden
genomen over de manieren waarop wij
in onze behoefte aan elektrisohe
energie willen voorzien."

Iets verder wordt gesteld:
"Bovendien zal moeten worden besloten
of er meer elekta-ioi.teis: moet worden
geproduceerd dan op dit moment ge
beurt."

«.OP
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Een brief van de WED om uitleg over
deze versmalling werd door jonkheer de
Brauw als volgt beantwoord:

"Jn antwooI'd op UW bI'ief dd. 10 novem
beI' kunnen wij U geI'Ust stellen dat eI'
geen sproke is van "oeremal.l-inq" van
de BMD-diskussie tot uitsluitend het
ondeI'WeI'p "elektI'isohe eneI'gie", nooh
tot de VI'aag of eI' "meeI' elektI'ioiteit"
moet wOI'den gepI'oduoeeI'd.
WanneeI' men zinnen die in een bepaalde
oontext zijn opgenomen op ziohzelf
staand gaat bezien, dan kan deze in
dI'uk lioht ontstaan. EohteI', in dezelf
de passage waaI'in de dooI' U geoiteeI'de
zinnen zijn opgenomen, staat ook:
"Als men vindt dat dat (= meeI' elektI'i
oiteit produoeren ) nodig is... ", Met
andeI'e wooI'den: het kan ook niet
nodig zijn. Ook staat eI': "welke I'e
Lat.iee zijn eI' met de andere voxmen
van eneI'giegebI'Uik zoals VeI'VoeI' en
veI'WaI'ming, in de huishouding en VOOI'
de industI'ie, enzovooI't?" Toegegeven
zij dat niet uitdI'Ukkelijk is veI'meld
dat eI' mindeI' elektI'ioiteit nodig
zou kunnen wOI'den geaoht, maaI' dat de
lezeI' uit deze paI'agI'aaf zal afleiden
dat eI' uitsluitend oveI' "meeI''' en
niet oveI' "minder" qeeproken zal kun
nen wOI'den lijkt ons eI'g onaanneme
lijk.

Tooh zie je maaI' dat je je teksten
niet VOOI'ziohtig genoeg kan I'edigeI'en.
We zullen eI' nog mééI' dan voopheen op
attent zijn. Dank VOOI' het signaal van
UW plenaiI'e veI'gadeI'ing."

Inderdaad, niet voorzichtig genoeg. N6g
niet in de gaten meneer de Brauw, dat
het energieprobleem méér is dan vragen
over meer of minder elektriciteit?
Verzet blijft dus nog altijd geboden.

Maar hoe?

Vooropgesteld moet worden dat de akties
als giroblauw, demonstraties, energiema
nifestaties, windwerkplaatsen e.d. op
zich al de BMD bestrijden. De BMD is
namelijk bedoeld als eenmalige menings
uiting, niet als kontinu proces van
strijd en beïnvloeding.
Ten tweede dient het aanbeveling bij ak
tiviteiten van WEDvoorlichters aan te
sluiten.
En dan is er nog die officiële BMD.
Trekt die volle zaaltjes? Het zal niet
erg druk worden, dat zeker niet. Maar
dat is nog geen reden om werkloos toe
te zien. En wel om twee redenen:
-de mensen die op die officiële BMD
afkomen zijn in het energieprobleem

geïnteresseerd, en vaak waars:h~jnlijk

weinig op de hoogte van de krltlek op
de BMD. Daar valt natuurlijk een hoop
aan te doen.

-de resultaten van de BMDavonden zullen
een belangrijke rol spelen bij de
eindrapportage van de Stuurgroep en
daarmee bij de legitimatie van het toe
komstige energiebeleid.
Daarmee is ook gezegd wat je op zoln
avond zou kunnen doen:

-de diskussie aangaan met de inleiders,
tegenover het Tussenrapport en de
krant van de Stuurgroep eigen materi
aal/uitgangspunten en ideeen stellen,
het beperkte van de BMD aanklagen,
oproepen voor aktie(ondersteuning).
Dit alles natuurlijk aan de konkrete
situatie aangepast.

-organiseren dat de mensen niet zomaar
het vragenformulier invullen. Kijk of
je het een goede vraagstelling vindt
(we kennen de tekst ook nog niet) en
als dat niet het geval is, roep de
aanwezigen dan op geen invuloefening
te doen maar een eigen verhaal te ma
ken, evt. geniet aan een leeg formu
lier.

Een goed hulpmiddel:
DE ENERGIEKRANT

Bij het aktievoeren tegen de ~MD is e:n.
krant waarin kort maar krachtlg de krltlek
op het huidige energiebeleid beschreven
staat, wel handig. Een heel andere krant
dan die van de Stuurgroep of van de WED,
omdat het vooral gaat om belangen die
verdedigd en aangevallen worden in de
energiestrijd. De Stuurgroep komt m:t een
zogenaamde "objektieve" krant, waarln
keurig de voors en tegens van enkele
mogelijke wegen zullen worden opgesomd,
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met aan het publiek de keus. Dat wil
zeggen "een keer kiezen en verder tost
de regering het wel op. Hoor je tot een
minderheid, jammer, maar zo uerki: het nu
eenmaat". De WEDkrant is beter, maar
doordat de WED geen anti-kernenergieor
ganisatie is en ook niet zo erg links,
blijft het verhaal nogal hangen.
De krant die het LEK nu voorbereidt,
wordt duidelijk vanuit de anti-kernener
giebeweging geschreven. Er wordt boven
dien getracht de andere groepen in het
konflikt te schetsen. De derde wereld
komt aan bod, de afwijzing van de BMD is
duidelijk, en akties op allerlei nivo's
worden behandeld.
De indeling is ruwweg als volgt:

fnl'1.frJ:.fr:.rJ._fJ...12.IdrJ.2. ..
krant vanuit anti-kernenerglebeweglng;
over de BMD; energie en de toekomst.

TJCWiE! PAT/s
tx»IKEfl"..

~~frJ:.frJ._'1.r:.'1.~rJ.f'1.~'1.~~~f~_i~..12.IdrJ.~2.
ontwikkeling energieverbruik in Neder-
land; verspilling door produktie van
elektriciteit; ondoorzichtigheid or
ganisatie energievoorziening; de nega
tieve gevolgen van de huidige energie
politiek. Hier komen oa. kolen en kern
energie uitgebreid aan bod.

~r:.'1.~ÇJ.f'1._fr:._rJ:.'1._!~'1.~~~~~_L~..12.IdrJ.~2.
brengt meer energie meer welvaart?;
moeten we met minder toekunnen? Ja,
vanwege milieuverpesting, risikos voor
de mensen e.d. Ook zonne·energie zal
geen erg hoog verbruik zonder nadelige
gevolgen kunnen opvangen; kunnen we min
deren? Over de maatschappelijke tegen
stand. Per groep wrodt de wil tot een
ander energiebeleid besproken: overheid,
oliemaatschappijen, de andere onder
nemers, de elektriciteitsbedrijven, de
vakbeweging, de milieu- en energiebe
weging; Dan iets over de energiescena
rios. Vooral aandacht en kritiek voor/
op dat van Potma en het Wagneriaanse
van de Stuurgroep. Tenslotte een oproep
door de mogelijkheden die de overheid,
Stuurgroep en ondernemers ons voorscho-

telen, héén te breken, zélf de mogelijk
hedenmee te vergroten.

~~~rJ.f'1._'1.r:._rJ:.'1.~de_~~'1.1~_i4..12.1dÇJ.~2.
De arme landen ZlJn ue uupe van de
energiepolitiek van de rijke wereld.
Kerncentrales vergroten in die landen
de ellende. Hoofdlijnen voor een recht
vaardige, solidaire energiesamenwerking
tussen arme en rijke landen.

wie beslist en hoe moet dat veranderen?

ilD~~~t~mëTë-ën-'nformëTë-6änaën:-vërwör
venheden en bevoegdheden. Wat wordt be
doeld met demokratisahe energievoorzie
ning? Hoe werk je daaraan, waar; over
akties en aktiegroepen. Terug naar de
BMD. Heeft dat iets met demokratisering
te maken? Wat te doen in de BMD.

Informatie over literatuur en groepen
il..12.IdÇJ.~2.~ _

ENERGIEKRANT; Waar, Wanneer, Hoeveel?

De energiekrant wordt afgemaakt zo snel mo
gelijk nadat het Tussenrapport uit is. Dat
wil zeggen dat de krant ong. 1 februari
(misschien iets eerder) uit komt. De krant
zal vrij tijdloos worden, een half jaar
later is die nog goed te gebruiken.
De energiekrant wordt niet gesubsidieerd.
Daarom zal die geld kosten. Afhankelijk
van de oplage zal de krant 25-75 cent gaan
kosten. Groepen krijgen 40% korting. We
vinden het erg belangrijk al vroeg bestel
lingen te krijgen,al zijn ze maar voorlo
pig. Daarmee krijgen we een indruk van de
oplage die we moeten gaan drukken~

.~
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DE NUCLEAR FIX, EEN GIDS VOOR NUKLEAIRE
AKTIVITEITEN IN DE DERDE WERELD

Dit is de eerste publikatie in boekvorm
van WISE, en het eerste boek dat een
totaaloverzicht geeft over nukleaire
aktiviteiten in de Derde Wereld.
Het is een gids waarin, naast basis
informatie over de nukleaire brandstof
keten, van uraniummijnbouw tot afval,
naast een analyse van de effekten van
kernenergie op de Derde Wereld, een
uitgebreide verslaggeving per land
is gegeven.
De volgende landen komen uitvoerig aan
bod: latijns Amerika, Afrika, Het Midden
Oosten, Azi~ en De Pacific.
Veel van deze informatie is nog nooit
eerder openbaar gepubliceerd, behalve
dan in rapporten van banken of in de
databank van de International Atomie
Energy Agency.
Na een onderzoek van 4 jaar, uitgevoerd
door World Information Service on
Energy heeft dit geresulteerd in een
hoeveelheid informatie die interessant
is voor iedereen die meer wil weten
over ontwikkelingsproblematiek, ener
gieproblematiek, vraagstukken van
vei11gheid enz.

TAIWAN

Vragen die behandeld worden in dit
boek zijn o.a.
- Wilt Uweten wat de energiekrisis voor

de Derde Wereld betekent?
- Heeft Uenig idee hoeveel kerncentra

les funktioneren en gebouwd worden
in de Derde Wereld?

- Waarom bouwen zoveel Derde Wereld-
landen kerncentrales? Voor wie?

Voor verder onderzoek of aktie staan
er vele referenties, kontaktlijsten,
literatuurlijsten enz. vermeld.

Het voorwoord is geschreven door
Amory &Hunter Lovins (2 bekende ener
giedeskundigen uit de V.S.) en door
Frank Barnaby (een deskundige op het
gebied van proliferatie, vroeger direk
teur van het Zweedse vredesinstituut
SIPRI).
Deze gids van 180 pagina's is te bestel
len door overmaking van f 26,-- (i 21,-
boekprijs + i 5,-- verzend- en adm. kosten)
op gironummer 2576166 t.n.v. WISE DERDE
WERELD, Amsterdam, onder vermelding van
FIX.
Voor bestellingen boven de 10 ex. is
een korting van 25% te verkrijgen.
Het is ook bij de boekhandel te bestellen.
Het volgende fragment kozen we voor
jullie uit.

"We hebben nooit gezegd dat kernene'l'gie absoluut veilig is. Bij aZZe industl'ielJn
is el' een potentieel voor ongelukken"

Taipowel' industY'ie-pel'Boon

Taiwan ondertekende en ratificeerde het
NPV. In 1979 had Taiwan een geïnstal
leerde elektrische capaciteit van 8.183
MW waarvan 15,6% kernenergie was. 17%
was waterkracht met slechts een gebruik
van 30% van Taiwans totale waterkracht
mogelijkheden. In mei 1980 kondigde
Taipower, de door de staat gekontro
leerde elektriciteitsmaatschappij, aan
dat ze haar kapaciteit wilde vergroten
naar 31.163 MW in 1991 waarbij kernener
gie de belangrijkste energiebron moet
worden met 34%. In dit plan bleef water
kracht meedoen voor 17%: Taiwan wil zo'n
24 kerncentrales op 6 plaatsen gaan bou
wen.

Maar ondanks Taiwans ambitieuze plannen
werd haar nukleaire programma geplaagd
door drie problemen: vulkanen en seismi
sche storingen, tyfoons en een gemis aan
technische vaardigheid om het programma
uit te voeren. De lokatie van de eerste
vier reaktoren van Taiwan is slechts 19
km verwijderd van de hoofdstad van Taipie
met een populatie van 2,5 miljoen mensen.
Net als Zuid-Korea is Taiwan nogal dicht
bevolkt. Volgens het VS Geological Survey
en de Smithsonian Institution zijn alle
vier reaktoren op de Ta-Tun vulkaangroep
gebouwd. Ta-Tun is aktief hetgeen blijkt
uit de aktieve "solfatara": vulkanische
openingen waaruit zwavelige gassen en
dampen komen.
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KOMMERCIELE REAKTOREN

Chinshan 1 636 MW BWR van General Electric, operatief sinds 1978
Chinshan 2 636 MW BWR van General Electric, operatief sinds 1979
Kuosheng 1 986 MW BWR van General E1ectric, operatief sinds 1981
Kuosheng 2 986 MW BWR van General Electric, gepland voor 1982
Manshaan 1 950 MW PWR van Westinghouse, gepland voor 1984
Manshaan 2 950 MW PWR van Westinghouse, gepland voor 1985
Yen Liao 1 984 MW BWR nog geen bod aangenomen, gepland voor 1988
Yen Liao 2 984 MW BWR nog geen bod aangenomen, gepland voor 1989

Noot:
Westinghouse leverde de generator voor de centrales van General Electrics terwijl
General Electrics de generator leverde voor de centrales van Westinghouse.
BWR = kokend waterreaktor
PWR = hoge druk waterreaktor

Ta-Tun ligt in een keten van aktieve
vulkanen die zich 208 km naar het noor
den uitstrekt. Er zijn sinds 1900, 11
ernstige aardbevingen in Taiwan geweest.
Taiwan is een geologisch erg onstabiel
gebied. Gegevens van de VS National Oce
anic and Atmospheric Administration la
ten zien dat in de af~e10pen 63 jaren
in het gebied van 116 tot 126"lengte
graad en 17"tot 27"breedtegraad in to
taal 2.143 aardbevingen zijn waargeno
men. Honderden van deze aardbevingen
vonden op of vlakbij Taiwan plaats.
Taiwans vijfde en zesde reaktor (Mans
haan 1 en 2) worden op het zuidelijke
deel van het eiland geplaatst, precies
op een geologische breuk die over d~

gehele lengte van Taiwan loopt en in de
zuidelijke top van het eiland vertakt.
Ondanks deze overduidelijke veiligheids
gevaren worden alle 6 reaktoren gefinan
cierd door de Eximbank met een bedrag
van 903,6 miljoen dollar tot maart 1981,
waarmee Taiwan het tweede land na Zuid
Korea is in nuk1eaire steun aan de derde
wereld door Exim. Van de 283 tyfoons
die Taiwan tussen 1897 en 1976 raakten
ging 59% over de noordelijke en zuide
lijke top van het eiland, waar alle reak
toren zullen staan. Het grootste gevaar
van een tyfoon is het afval dat de pomp
stations die zeewater voor koeling van
de kerncentrales oppompen verstopt kunnen
raken.
Taipower stelt dat wanneer een tyfoon
plaatsvindt, ze mensen zal sturen om het
afval te verwijderen: Blijkbaar werkten
de mensen van Taipower niet snel genoeg
op 19 en 27 augustus 1980. Op 19 augustus
blokkeerden drijvende planten en afval
de pijpen van Chinshan 1. Op 27 augus
tus van hetzelfde jaar werd zeewier en
afval weer een keer de koelpijpen van
de Chinshan in geworpen, door de tyfoon

Norris. Taiwan gaat door een krisis wat
betreft de pogingen om gekwalificeerd per
soneel in het land te houden. De meesten
gaan naar de V.S. waar de salarissen ge
middeld viermaal zo hoog zijn als die van
Taipower. Men noemt dit wel de 'brain
drain'. Van de 119 afgestudeerden van de
nationale Tsing Hua Universiteit met
een specialisme in nukleair ingenieurs
werk werden tussen 1972 en 1979 slechts
23 aangenomen door Taipower. Van de 573
afgestudeerden in nukleair ingenieurs
werk konden er slechts 66 aangenomen
worden. Dit dwong Taipower om hun inge
nieurs naar de V.S. te sturen voor een
training die een 50.000 dollar per
ingenieur kost.
De vergunningsprocedure van Taiwan wat
betreft kernenergie vereist geen publie
ke hoorzittingen. Ambtenaren van Taipower
vinden het antinukleaire sentiment maar
een minimaal probleem. Ondanks deze arro
gantie en de kontrole van de regering
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op de informatiestroom is de Asian
Ecological Society van Taiwan erg kri
tisch over de nukleaire plannen van
haar land. De voorzitter van de Society.
die ook voorzitter van de biologie
afdeling van de Tunghai Universiteit is.
schreef verschillende oproepen voor
voozichtigheid met Taiwan's nukleaire
plannen.
In begin 1980 begon men gesprekken over
mogelijke aanbiedingen voor de zevende
en achtste kerncentrale van Taiwan.
Taiwan maakte het erg duidelijk voor Yen
Liao 1 en 2 dat ze in een wereldwijde
markt zocht. Taiwan bleek in toenemen-
de mate ongerust te zijn over de grote
afhankelijkheid van de V.S. Verschillende
bronnen stelden dat in onderhandelingen
met de V.S. je altijd onderhandelt met
een steeds veranderende politiek die
'alleen vandaag garanties kan geven.
maar niet morgen'.
Alle grote namen in de nukleaire export
willen een voet tussen de deur krijgen
in de door de V.S. overheerste Taiwanse
markt. Een ambtenaar van Taipower noem
de de leveranciers 'erg hongerig.'
In het voorjaar van 1982 begon Taiwan het
spel te spelen wie de kontrakten voor de
Yen liao 1 en 2 zou krijgen. Er wordt
nog steeds gespekuleerd over hoever de
aanbiedingen nu besproken zijn. Een
zaak die de beslissing zou kunnen beln
vloeden is de kontinuerende problema
tiek van wapenverkopen door de V.S. aan
Taiwan.
In ieder geval kondigde Taipower in
maart 1982 aan dat Combustion Enginee
ring van de V.S. en NEl Parson van
Engeland de eerste onderhandelings
rechten voor nukleaire stroomleveran
tiesystemen en de turbinegenerator zou
den krijgen voor respektievelijk de Yen
liao 1 en 2. De aankondiging werd slechts
enkele dagen gemaakt voor de deadline
van 31 maart die de Eximbank had ge
steld voor Taiwan om te kunnen kwalifi
ceren voor leningen met een rente van
10.75%. Op 1 april steeg de rente naar
12%. lang niet iedereen was tevreden
over deze beslissing. Maar Combustion
Engineering was erg blij. w~nt het
was hun eerste overzeese kontrakt.
later in april 1982 kondigde Taipower
aan dat de aanbiedingen voor de Yen
liao 1 en 2 tot in de zomer bediskus
sieerd zouden worden en dat Framatome.
General Electric en Westinghouse en
ook Combustion Engineering nog steeds
in de race waren. Op hetzelfde moment
werd ook aangekondigd dat Taipower er
over dacht om de bouw van de eenheden

9 en 10 niet uit te stellen en ze door
dezelfde onderneming te laten bouwen
als de Yen Liao 1 en 2 vanwege 'poli
ti eke redenen.'
Taipower kwam helemaal in het nieuws
toen ze aankondigde dat ze er aan dacht
om het kontrakt voor de eenheden 7 en
8 aan de Tennessee Valley Authority
(TVA) van de V.S. te geven.
TVA offreerde Taiwan namelijk twee
van hun afgezegde reaktoren die bij
Hartsville of Yellow Creek gebouwd
zouden moeten worden voor de prijs
van 1. zonder rente:
We moeten maar afwachten wie dit
kat en muis spel wint.

Het uranium voor Taiwan wordt verrijkt
in de V.S. maar komt uit vele landen.
In april 1980 tekende Taiwan een kon
trakt van 400 miljoen dollar voor de
leverantie van 4.000 ton uranium uit
Zuid-Afrika. Deze relatie. samen met
Israäl. wordt wel de koöperatieve drie
hoek tussen de drie landen genoemd.
Wetenschappers uit Taiwan schijnen te
werken voor Zuid-Afrika aan projekten
die het mogelijk zouden maken voor dat
land om plutonium voor kernwapens te
produceren. Israel zou Taiwan helpen
in de ontwikkeling van een raket die
gebruikt kan worden om kernkoppen te
vervoeren.
Taipower ontdekte samen met KECO van
Zuid-Korea en Anschutz van de V.S.
uranium op een onbekende plaats in
Paraguay in juni 1981. UNC van de V.S.
heeft een kontrakt om 1000 ton uranium
aan Taiwan te leveren en er bestaat
ook een leveringsovereenkomst met
Australië.
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overgenomen uit

WETENSCHAPSBELEID

Jeannine Liebrand

KERNFUSIECENTRALES:
; ;

NIET VOOR 2030
Onderzoek vordert langzaam
en kost erg veel geld

OVeJL het al da.n niet -ó.tuUen. va.n de
keJLnee.n.tJta.tu .in Vode.t.maJtd en. So/t.6.6 ele
(.IJOJtcLt zoveel gepJta.a.:t, da:t men b.ij'n.a. zou
veJLgeten da:t eJL n.og een nue.te.a..iJr..e VOIlm
va.n eneJLg.ie mogeUj'k M:de keJLnnM.ie.
Aa.n ondeJLzoek n.a.a.Jr.. het opwekken va.n cUt
sooxt: eneJr..g.ie woJtcLt .in 1982 JtLWn 23 mil
[oen. gulden oesxeed, da:t M onge.veeJL
eendende. va.n het bedJr.a.g da:t 0 pga.a.:t a.a.n
keJr..n.-6 pUjüng-6 0 ndeJr..zoek•

Een belangrijk verschil tussen beide
onderzoekbudgetten is de herkomst van
het geld. Het kernfusie-onderzoek wordt
volledig betaald door de overheid, ter
wijl de industrie een deel van de kosten
van het spijtingsonderzoek ên het groot
ste deel van de exploitatiekosten van de
bestaande kerncentrales voor haar reke
ning neemt. De konklusie dat het Neder
landse bedrijfsleven niet veel toekomst
ziet in het opwekken van kernfusie
-energie, ligt voor de hand. De exploi
tatie van een commercieel haalbare kern
fusiecentrale is immers, ook volgens
voorstanders, niet te verwachten vOOr
het jaar 2030. Toch besloot de Europese
Raad van Onderzoekministers in maart
1982 jaarlijks een bedrag van 340 mil
joen gulden beschikbaar te stellen voor
een gezamenlijk onderzoeksprogramma, dat
loopt van 1982 tot 1986. Voor zover de
industrie dan al zeer sceptisch is, zijn
er in elk geval onder de politici nog
voldoende "gelovigenll te vinden om de
voortgang van het fusie-onderzoek veilig
te stellen.
Hoe is de toestand in Nederland?
In 1976 formuleerde de toenmalige rege
ring-Den Uyl een standpunt over kernfu
sie-onderzoek: het op energieproduktie
gerichte kernfusie-onderzoek in Europees
verband moest doorgaan, omdat kernfusie
in de toekomst een belangrijke energie
bron zou kunnen zijn; dit onderzoek zou

slechts in Europees of eventueel mondi
aal verband moeten en kunnen worden ver
richt; er zou geen extra geld vrij komen,
voor fusie-onderzoek, omdat dit binnen
het totale energieplaatje van de rege
ring geen prioriteit had (lange termijn,
hoge kosten, veel onzekerheden); een
Nederlandse, nationale inspanning op dit
gebied, binnen het Europese programma,
was wenselijk, onder andere omdat er in
het FOM-instituut in Rijnhuizen een
grote expertise aanwezig was.
Dit standpunt is nog steeds van kracht,
maar in het Wetenschapsbudget 1982 werd
aangekondigd dat het wellicht aan her
ziening toe is.
Eind 1982 zal door Onderwijs en Weten
schappen, Economische Zaken en Weten
schapsbeleid een evaluatie van het
plasmafysisch onderzoek in Nederland
plaatsvinden, ten behoeve van een nadere
standpuntbepaling van de overheid op het
terrein van de kernfusie. Vastgesteld zal
moeten worden of de huidige koers van het
onderzoek de juiste is, dan wel of Ne
derland zich in de toekomst meer dan
voorheen, moet richten op de (interna
tionale) ontwikkeling van een fusie
reaktor (dat wil zeggen JET en zijn ver
volg), of juist moet kiezen voor een
meer fundamenteel onderzoek op het ge
bied van de plasmafysica; (JET is een
Euratom-projekt, zie verderop in tekst).
Op dit moment wordt er gewerkt aan de
evaluatie van het Nederlandse kernfusie
onderzoek. Een werkgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers van de departementen
van Economische Zaken en Onderwijs en
Wetenschappen/Wetenschapsbeleid, verza
melt materiaal over het lopend onderzoek
en over de lijnen die zijn uitgezet voor
de toekomst. De doelstellingen, de orga
nisatie, de financiering en de inter
nationale samenwerking worden tegen het
licht gehouden in de hoop aanknopings
punten te vinden voor een geaktua1i-
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seerd beleid inzake kernfusie-onderzoek.

AFVALPROBLEMATIEK

Veruit de belangrijkste reden om in Ne
derland (en daarbuiten) aan kernfusie
-onderzoek te doen, is de mogelijkheid
om met een beheerste fusie-reaktie
schone en eindeloze energie op te wek
ken (zie ook het kader). Het uitbreiden
van de fundamentele kennis over het pro
ces van samensmelting van atoomkernen
is een bijkomende doelstelling, die voor
de wetenschapper zwaarder zal wegen dan
voor de politicus.
De Nederlandse overheid heeft een aan
tal criteria waaraan zij energie-onder
zoek toetst bij het toekennen van geld
en arbeidsplaatsen.
Die criteria zijn:

o hoe belangrijk is de betreffende ener
gie-technologie voor de energievoorzie-
ning op korte, middellange, en lange termijn?

o wat is de technisch wetenschappelijke
status van het onderzoek?

o hoe milieu-vriendelijk en hoe veilig
is de betreffende energievorm?

o is de technologie innovatie-bevorde
rend en industrie-versterkend?

o wat zijn de maatschappelijke gevolgen
van introduktie van de betreffende ener
gie-technologie?

Als bijkomende beleidslijn geldt dat pro
jekten die in de demonstratiefase verkeren
of zelfs al aan co~ercialisering toe zijn
bij voorkeur worden overgelaten aan het
bedrijfsleven.
Nu geldt dit laatste volstrekt nog niet
voor kernfusie-onderzoek. Dat verklaart de
volledige financiering door de overheid
en de afwezigheid van ondernemers. Er valt
nog niets te demonstreren, want zelfs het
wetenschappelijk bewijs voor de mogelijk
heid van een beheerste thermo-nucleaire
reaktie die energie oplevert, is nog niet
voorhanden. De overige criteria van het
energie-onderzoekbeleid maken dat veel
andere mogelijke energiebronnen eerder in
aanmerking komen voor speur- en ontwikke
lingswerk dan kernfusie. Zoals eerder ge
zegd, rendabele energiewinning door fusie
reakties is niet vOOr 2030 te verwachten,
hoewel sommige optimisten spreken van
2020 en een enkeling zelfs van 2015.
Wind- en Zonne energie zullen zeker ruim
voor die tijd op grote schaal inzetbaar
zijn, en krijgen onder andere daardoor
prioriteit van de regering.
Over de milieu- en veiligheidsaspecten
lopen, zoals te verwachten viel, de menin
gen nogal uiteen. Voor- en tegenstanders

van kernfusie zijn het erover eens dat de
afval problematiek bij fusie veel kleiner is
dan bij splijting. Maar er zijn afvalpro
blemen. Dat dit niet geringschattend
mogen worden afgedaan, lijkt duidelijk
geworden door de ervaringen met de ant1
kernenergiebeweging in de afgelopen jaren.
Ook bij fusiereaktoren zal er sprake zijn
van radioaktiviteit, met name in de wanden
van het reaktorvat, dat regelmatig moet
worden vervangen. Van de brandstofcompo
nenten die worden gebruikt om het reaktie
proces op te wekken, is er één zeer brand
baar (l~thium) en één radioaktief (tritium).
Verder 1S de grootschaligheid van kernfusie
centrales in tegenspraak met de wensen van
het milieubeleid, dat juist in de richting
van kleinschalige energie-opwekking wil.
De terughoudendheid van de industrie maakt
duidelijk dat het spin-off effekt van kern
fusie-onderzoek in elk geval niet groot
genoeg geacht wordt om er nu al geld aan
uit te geven. Innovatie-bevorderend of
industrie-aktiverend is het fusie-onder
zoek, althans op dit moment, nog nauwelijks.
Zo te zien blijven er weinig redenen over
voor de regering om prioriteit te geven aan
deze energievorm. De vooruitzichten zijn
zodanig, dat het heel wel mogelijk is dat
we over 50 jaar fusie-energie gebruiken
maar de mogelijkheid dat dat niet zo is:
moet niet uitgesloten worden geacht.
Dat er tot nu toe al gigantisch veel geld
is gaan zitten in het totale kernfusie
onderzoek zal zeker meespelen bij de
beslissing door te gaan met de lopende
projekten.

JET

In Nederland wordt op twee plaatsen gewerkt
aan kernfusie-onderzoek. FOM, de Stichting
voor Fundamenteel Onderzoek der Materie,
kent de werkgemeenschap voor Thermonucleair
Onderzoek en Plasmafysica, waarvan het be-
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langrijkste onderdeel zit in "Rijnhuizenll
,

het FOM-instituut voor Plasmafysica te
Nieuwegein. Daarnaast heeft ECN, het Energie
onderzoek Centrum Nederland, een onderzoek
programma dat vooral gericht is op de
technologie van de reaktorvaten, de magneten
en de supergeleiders die nodig zijn voor de
bouw van kernfusiereaktoren. Grof gezegd
zou men kunnen stellen dat bij FOM onderzoek
wordt gedaan naar wat er zich in de reaktor
afspeelt, en dat ECN bestudeert hoe het
lIomhulsel ll eruit moet gaan zien.

Het plasmafysisch onderzoekprogramma van
Rijnhuizen valt binnen het Europese onder
zoekprogramma. Dit programma, dat steeds
voor vijf jaar wordt vastgesteld door de
Europese onderzoekministers, wordt uitge
voerd in diverse laboratoria in de aangeslo
ten landen van Euratom: Nederland, België.
Groot-Brittannië, Frankrijk, West-Duitsland,
Italië en Denemarken. De onderdelen van het
Europees programma zijn allemaal gericht op
de bouw van een gezamenlijke prototype
kernfusiereaktor, en op de langere termijn
op de kommerciële produktie van fusie-ener
gie.

In Culham, in Engeland, wordt momenteel een
reusachtige tokamak gebouwd als belangrijk
ste onderdeel van het Euratom-fusieprogram
ma. Aan dit programma-onderdeel doen ook
Zweden en Zwitserland mee. Deze tokamak
(een soort auto-binnenband. maar dan van
roestvrij staal en met een doorsnee van 2,5
à 4 meter) is bedoeld voor experimenten

op een schaal die in nationale laboratoria
niet mogelijk is. De kondities van een
echte kernfusiereaktor worden in deze toka
mak, de zogenaamde JET (Joint European
Torus) nauw nagebootst. Een energieleverende
reaktor is JET zelf dus nog niet. Dit toka
mak-projekt kost per jaar 240 miljoen gulden.
Nederland moet elk jaar 1.19 miljoen gulden
op tafel leggen voor deelname. Daarvoor doen
er in Culham zelf enkele landgenoten mee
aan de kernfusie-experimenten, en ook in
Nederland staan de meeste onderzoeken in
dienst van JET.
Een bezoek aan JET-in-aanbouw. in mei 1982,
leerde dat de Nederlandse bijdrage aan het
projekt van hoge kwaliteit is. Vooral het
thermo-nucleair en plasmafysisch onderzoek
van Rijnhuizen wordt zeer gewaardeerd. De
bijdrage van de Nederlandse industrie daar
entegen is bijna te verwaarlozen. Alleen
HOLEC uit Hengelo levert enkele onderdelen
voor de elektriciteitsvoorziening van de
tokamak. De spin-off van hoogwaardig tech
nologisch onderzoek, verricht in het kader
van het Europees kernfusieprogramma, voor
onze nationale industrie zal niet over
weldigend zijn. In elk geval zijn er goed
kopere en snellere wegen te bedenken om het
bedrijfsleven aan nieuwe impulsen te helpen.

GOK

De toekomst van het Euratom kernfusie-onder
zoekprogramma moet in grote lijnen als
volgt gaan lopen: van 1982 tot 1986 wordt
de konstruktie van de Joint European Torus

Tabel 1. Overheidsbestedingen in Tabel 2. Bestedingen in het bedrijfsle-
Nederland voor energie-onderzoek in ven voor energie-onderzoek in miljoe-
miljoenen guldens. nen guldens.

Onderzoeksector 1977 1981 1982 Onderzoeksector 1977 1981

Besparing 34 54 78 Besparing 50 86
Steenkool 15 44 58 Steenkool 48 94
Olie en gas 6 6 6 Olie en gas 115 240
Kernsplijting 44 47 48 Kernsplijting '25 23
Kernfusie 24 23 23 Kernfusie 0 0
Alternatieve Alternatieve
energiebronnen 26 40 47 energiebronnen 13 22
Overige 35 46 46 Overige 32 52

Totaal 184 260 306 Totaal 283 517

Index in lopende prijzen (1977=1001. Index in lopende prijzen (1977=1001. De
De bedragen voor 1982 zijn een bedragen voor 1981 zijn een raming.
raming.

Bron van beide tabellen: Wetenschaps-
budget 1982
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in Culham voltooid en worden de eerste ex
perimenten gestart. Tot 1990 worden de
proeven voortgezet. en aan de hand daarvan
wordt beslist over de bouw van de NET. de
Next European Torus. In de NET wordt. hoopt
men. een feitelijke. gekontroleerde "ont
steking" van het plasma bereikt.

Deze NET kan eventueel worden vervangen
door INTOR. dat zou een tokamak-machine
zijn in internationaal verband. met buiten
Europa deelname van Japan. de Verenigde
Staten en de Sowjet-Unie. Gezien de bijzon
der hoge kosten van het kernfusie-onderzoek
pleit Nederland voor deze uitbreiding van
de samenwerking. Rond het jaar 2000 kan.
hopen deskundigen. begonnen worden met de
bouw van een demonstratiereaktor. In deze
reaktor zal feitelijk energie worden gele
verd. maar rendabel hoeft deze versie nog
niet te zijn. Aan kernfusiereaktoren die
méér opleveren dan ze kosten. denkt men
pas in het jaar 2030. althans volgens de
direkteur van het JET-projekt. dr. Hans-Otto
Wüster uit de Duitse Bondsrepubliek.

wat is kernfusie?
Kernfusie is het proces waarbij twee
zeer lichte atoomkernen samensmelten
tot een zwaardere. Daarbij komt ener
gie vrij. Aangezien voor het samen
smelten van atoomkernen grote elektri
sche krachten moeten worden overwonnen
zijn een extreem hoge temperatuur
(meer dan 100 miljoen graden Celsius)
en een bijzonder hoge plasmadruk nodig
om de fusiereaktie op gang te brengen.
Voorbeelden van "kernfusiecentrales"
zijn de zon en de sterren. Ook de
waterstofbom is gebaseerd op een kern
fusiereaktie. Het bereiken van de ex
treme omstandigheden waaronder kern
fusie mogelijk is, is tot nu toe de
opgave geweest van plasmafysici. Een
geïoniseerd gas van zeer hoge tempe
ratuur (plasma) moet in een zodanige
vorm worden gebracht. dat een fusie
reaktie op gang kan komen op gekontro
leerde wijze. Het belangrijkste pro
bleem daarbij is te voorkomen. dat het
hete plasma in aanraking komt met de

Het is duidelijk dat Nederland op nationaal
niveau weinig kan doen aan kernfusie-onder
zoek. Verdergaan met het onderzoek is alleen
zinnig in Europees verband. Höe zinnig dat
is blijft zeer de vraag. Ook als kernfusie
energie inderdaad in 2030 op rendabele wijze
kan worden opgewekt. blijven er vragen over
met betrekking tot de afval problematiek. het
milieu en de veiligheid.
Wetenschapsbeleid staat als het ware voor
een gokautomaat: voor elke gulden die in het
kernfusie-onderzoek gaat. kunnen er honderd
terugkomen. Je kunt ook á11es verliezen.
Voorlopig lijkt het een verstandige keuze
om niet te hoog in te zetten op kernfusie
onderzoek. Bijblijven op Europees niveau is
zeker nuttig. maar de vraag is ten koste van
wát. Wellicht dat de Brede Maatschappelijke
Diskussie een paar bruikbare tips oplevert.
Zoniet. dan kan de sluiting van de kernfusie
centrales in het jaar 2050 voor een nög
bredere maatschappelijke diskussie zorgen.

wand van het reaktorvat, omdat geen
enkel materiaal bestand is tegen tem
peraturen van meer dan 100 miljoen
graden. Dit kan door het plasma, dat
geleidend is. met magnetische velden
van de wand af te stoten. de zogenaam
de magnetische opsluiting. De belang
rijkste kernfusie-experimenten van dit
moment trachten de voor een fusiereak
tie benodigde extreme omstandigheden te
bereiken door magnetische opsluiting in
een tokamak, een spoelvormige machine
(tokamak is de Russische afkorting van
Toroïda1e Magnetische Machine).
Daarnaast zijn er ook andere opsluit
systemen (Stel1arator. Magnetic Mirror).
Behalve magnetische opsluiting is wel
licht ook laserbeschieting mogelijk om
fusiereaktie op te wekken; hiermee
worden experimenten gedaan. Het weten
schappelijk bewijs van de mogelijkheid
van een gekontroleerde kernfusiereaktie
is overigens nog door geen van beide
methodes geleverd.



AKTIE5 IN 1982
Een overzicht van de akties
in het afgelopen jaar.
In Nederland en daarbuiten gaat de atoom
industrie maar door met het bouwen van
kerncentrales, opslagplaatsen, verrijkings
fabrieken, opwerkingsfabrieken enz.
Parlementen en regeringen keuren keer op
keer de plannen van de atoomlobby goed
en nemen zelfs initiatieven ter uitbrei
ding van de atoomparken, terwijl zich in
bestaande, funktionerende centrales re
gelmatig ongelukken, of bijna ongelukken
voordoen (Windscale, Tihange).
Voorbeelden te over om aan te tonen dat
binnen en vlak buiten Nederland de atoom
lobby nog steeds druk bezig is haar posi
tie te verstevigen:
- In West-Duitsland werd besloten tot de

bouw van een verrijkingsfabriek van
Urenco bij Gronau;

- De opwerkingsfabriek in Mol werd her
opend;

- Er werd besloten om vlak aan de Bel
gisch-Nederlandse grens een achtste
kerncentrale te bouwen (Doel 8);

- Bij de kerncentrale van Borssele komt
een nieuwe opslagplaats;

- De deelstaat Neder-Sachsen besloot de
vergunning te geven voor de bouw van een
kerncentrale bij Lingen.

verzet
Het verzet tegen kernenergie wordt op een
aantal fronten zeer hevig gevoerd. Op een
aantal andere gebieden lijkt de strijd
een beetje stil te liggen.
Vooral na de laatste grote aktie bij de
kerncentrale van Dodewaard 1 1981, is het
lange tijd zeer rustig geweest rond de
strijd tegen kernenergie. Er was behoefte
aan bezinning.
Door(dreigend) geweld van rechtse knok
ploegen, in dienst van het Oud Strijders
Legioen en ondersteund door de gemeente
Dodewaard, was er een eind gekomen aan de
Dodewaard-gaat-dicht-aktie. In alle gele
dingen van de AKB werd lang na gepraat
over de aktie, maar vooral ook werd er hef
tig gediskussieerd over de toekomst van
de antikernenergiestrijd.

nav
In deze tijd van onduidelijkheid voor vele
AKB-groepen kwam het LEK met een aktieplan
(Nederland Atoomvrij), om in het najaar op
plaatselijk niveau akties te voeren met
een aantal landelijke speerpunten.
De gezamenlijke eisen van de aktie zouden
moeten zijn:
- Onmiddellijke sluiting van Borssele en

Dodewaard;
- Beëindiging van Kalkar en UC-Almelo;
- Geen dumping van radioaktief afval in

zee;
- Nederland moet een aktieve internatio

nale kernenergie politiek voeren;
- Geen geld voor verslindende en verslui

erende BMD, maar demokratisering van
de energiepolitiek;

- Voorrang voor mens-en milieuvriendelijke
energiebronnen en een terugdringing
van energieverspillihg.

Gedurende twee maanden zou in het gehele
land, door plaatselijke, regionale en
landelijke groepen aan een zestal thema's
aandacht besteed moeten worden. Er werd
voorgesteld om met gezamenlijk informatie
materiaal te werken en een intensieve
publiciteitskampagne te starten.
In eerste instantie was het voorstel om
dele aktie af te sluiten met een grote
demonstratie in Den Haag, later werd dit
Amsterdam om het parlementair gerichte
karakter een beetje van de demonstratie
af te halen.
Alle groepen die aan de kampagne mee
wilden doen konden zitting nemen in een
platform, dat de noodzakelijke koördi
natie verrichtte.
Om ruim van te voren met zo veel mogelijk
mensen ideeën en informatie uit te wis
selen, werd er voorgesteld om met Pinkste
ren in Amelisweerd een tentenkamp te
houden. Een aantal groepen, zowel plaat
selijke als landelijke bezochten de plat-
formvergaderingen. Vele anderen echter
zagen niets in de plannen; ze waren te
parlementair gericht, er deden te veel
landelijke organisaties mee.
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Toen het landelijk overleg Dodewaard
gaat-dicht ook een Pinksterkamp organi
seerde , besloot het platform om de plan
nen van de aktie Nederland Atoomvrij
daar ter sprake te brengen. Op dit Pink
sterkamp, ook in Amelisweerd, werd de
aktie Dodewaard-gaat-dicht '81 grondig
ge~valueerdi er werd gesproken over het
toenemend geweld van rechts tegen de
AK8. Voor een langdur ige kampagne Nederland
Atoomvrij voelden de aanwezigen op het
kamp weinig. Wel besloten zij akt ief mee
te werken aan de akties tegen dumping van
radioakt i ef afval en de laatste demonstra
tie bij Kal kar. De aktie Nederland Atoom
vrij verdween in de ijskast.

dumpingen
Zoal s ieder jaar zou ook dit jaar weer eind
augustus/begin sept ember een radioaktief
afvaltransport plaatsvinden. Dit maal ech
ter zou samen met de gebruikelijke portie
afval van Dodewaard, Borssele, ziekenhui
zen enz. ook het afval dat op het Kema
terrein opgegraven was in de Atlantische
Oceaan gestort worden. Het afval van de
Kema was al geruime tijd onderwerp van
akties: Er werd een afvalmanifestatie ge
houden. Bij de centrale van Dodewaard en
bij burgemeester Goldberg van Dodewaard
werden namaak vaten Kema-afval gedumpt.
Een afvaltranport van Kema naar Petten
werd geblokkeerd . Op 16 juli werd er door
Neptunis zelf 400 kg . rotte vis voor de
hoofdpoort van Kema gestort .
Deze keer was voor het eerst Den Helder uit-

gekozen voor het verschepen van de vaten
radioaktief afval. Al heel vroeg begon men
met de voorbereidingen van de akties .
Begin juli werd er een landelijk aktieplat
form opgericht. Daarnaast funktioneerde
een geweldlozen overle~ van mensen die
uitsluitend menselijke blokkades wilden
vormen èn een materialen overleg van men
sen die, om zichzelf te beschermen , bar
rikades zouden opwerpen. De overheid
vreesde een intensiever verzet tegen het
afvaltransport dan tijdens eerdere opera
ties. In kranten verscheen het gerucht dat
er militairen ingezet zouden worden om het
transport te bewaken, alsof dit bij eerdere
gebeurtenissen niet het geval zou zijn
geweest. Waarschijnlij k om mensen af te
schrikken aan de aktie deel te nemen , werd
er massaal politie optreden aangekondigd .
Zoals verwacht had dit een tegengestela
effekt, velen waren voornemens op 31 augus
tus , de verwachte transportdatum, naar
Petten of Den Helder af te reizen .

De Vereniging Milieudefensie deed nog een
poging om via een beroep bij de Raad van
St ate de dumping van Nederlands afval
tegen te gaan. Tevens eiste Mil ieudefensie
dat de vergunning voor de dumping zou wor
den ingetrokken tot het moment dat de
Raad van State uitspraak gedaan had in
deze zaak (uitspraak is in december ' 82) .
Deze laatste eis werd afgewezen .
Alles leek er op dat er op 31 augustus of
op 1 september een harde konfrontatie zou
zijn tussen blokkadeurs en politie .
Half augustus al werd êên van de twee
geplande tentenkampen ingericht bij
Den Helder. De woede was groot toen in de
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nacht van 19 augustus het afvaltransport
van Petten naar Den Helder plotseling
op gang kwam. Niemand had rekening ge
houden met een eventuele vervroeging van
het transport. Zelfs de burgemeesters
van enkele op de route liggende gemeen
ten waren de avond tevoren pas ingelicht.
Met verbijstering zagen de enkele aan
wezigen van het tentenkamp de eerste
vrachtwagens met vaten radio-aktief afval
voorbij rijden. Heel langzaam kwam het
verzet op gang; zoln honderd mensen
vormden de eerste blokkade bij Den Helder.
De telefoon op het tentenkamp bleek af
gesloten te zijn. Van het geweldlozen
overleg was niemand op dit uur bereikbaar.
Uit Amsterdam kwamen enkele mensen naar
Petten, er was echter veel te weinig
vervoer.
In eerste instantie werd er door de po
litie zeer hard op mensen ingeslagen.
Pas toen de pers aanwezig was verminder
de de gewelddadigheden van de kant van
de politie. Overdag kwamen er meer men
sen om het afvaltransport tegen te houden.
Het was te laat. De auto's met vaten
afval bereikten vrijwel zonder vertra
ging de haven van Den Helder.

greenpeace
Voor de tweede maal die maand voer het
aktieschip van Greenpeace, de SIRIUS, uit
om de dumping van radio-aktief afval te
voorkomen. Eerder al had Greenpeace
aktie gevoerd tegen afvaldumpingen vanaf
het dumpschip GEM, door het Engelse
Atoomenergie Bureau. Aktievoerders had
den zich vastgeketend aan de op het
schip aanwezige stortplatforms. Toen het
Engelse Atoomenergie Bureau een kort
geding tegen Greenpeace aanspande staak
te de organisatie deze aktie. Nu was het
de EeN ( Energie onderzoeksCentrum Neder
land) die, voordat de leden van Green
peace ook maar iets ondernomen hadden,
een kort geding tegen de organisatie aan
spande. Ditmaal wachtte Greenpeace het
vonnis van de rechter af% Greenpeace
mocht het dumpen niet onmogelijk maken.
Hinderen van de dumping mocht blijkbaar
wel, althans zo legde Greenpeace de
uitspraak van de recnter uit.
Op de bekende wijze hinderden de rubber
boten de dumping door onder de kranen
van de Scheldeborg (net Nederlandse
dumpschip) te gaan varen op het moment
dat deze de vaten afv~l wilde laten
vallen. Toen tot drie maal toe een rub
berbootje omgeslagen was en zelfs één
maal geraakt was, besloten de aktie-

voerders over te gaan tot de bezetting
van de loskranen. Na korte tijd werden de
bezetters gearresteerd. Greenpeace
staakte noodgedwongen haar aktie, zodat
niemand meer tegen kon houden dat er weer
3000 ton radio-aktief afval in de oceaan
verdween.
Tijdens de dumpingsoperatie werd het kan
toor bezet van de rederij die de dumping
verzorgde. De aktievoerders eisten onmid
dellijke stopzetting van de operatie.
Na ingrijpen van de politie verlieten de
betogers het kantoor.

Geen IltfJfJmll!v1l1
tie zeein.. ~

Na de dumpingsakties vonden nog een groot
aantal prikakties plaats. Het provincie
huis werd enige tijd bezet. Tijdens deze
bezetting werden wat paperassen meegeno
men die meer duidelijkheid gaven over het
vervroegde tijdstip van het transport.
Vanaf februari waren er al voorbespre
kingen met de betrokken ministeries, de
verschillende burgemeesters en de com
missaris van de koningin, Roel de Wit.
In deze besprekingen werd er vanuit ge
gaan dat het afvaltransport 31 augustus



zou plaatsvinden, zoals iedereen ver
wacht had . Enkele dagen voor 19 augustus
hoorde commissaris De Wit van de minis
teries dat er geen belemmeringen meer
waren om het afvaltransport te beginnen.
Hij besloot dit dan maar zo snel moge
lijk te doen. Alle betrokkenen van de
operatie werden op het laatste moment
gewaarschuwd.
Een ding is duidelijk geworden , er moet
snel een eind aan de afvaldumpingen
komen . Alleen de argumenten hiervoor ver
schillen nogal. Voor de overheid zal de
handhaving van de openbare orde een be
langrijke overweging zijn om met de
afvaldumpingen te stoppen.

kalkar
Op 2 oktober was de laatste demonstratie
in Kalkar tegen de bouw van de snelle
kweekreaktor . Oe laatste demonstratie,
omdat de akties van nu af aan harder zul
len worden.
Het verzet tegen de kweekreaktor begon al
in 1973 met een kleine demonstratie.
Toen er een heffing van 3%op de elektri
citeitsrekening kwam groeide het verzet.

Velen weigerden de zgn. Kalkarheffing te
betalen . Inmiddels waren er een aantal
boeren, onder wie boer Maas, procedures
begonnen tegen het verlenen van de bouw
vergunning . Na veel vertraging zal in
1983 het proces van boer Maas gevoerd
worden. In de afgelopen jaren is Kalkar
het doelwit geweest van vele demonstra
ties. Een hoogtepunt hierbij was de de
monstratie in 1977. In de zomer van vorig
jaar werd er een huttendorp ingericht op
het land van boer Maas, uit protest tegen
de snelle kweekreaktor . Het dorp werd
door de Duitse overheid verboden en door
de politie ontruimd. Dit jaar kwamen be
richten dat er steeds meer geld nodig
was om de bouw van dit zo omstreden be
tonnen bolwerk af te kunnen ronden.
De Nederlandse overheid had eerder al
meegedeeld niet veel extra geld in de
bouw te zullen stoppen. Nu was het ook
de Duitse regering die niet langer voor
de steeds hoger wordende kosten op wilde
draaien.
Op de demonstratie van 2 oktober j .l .
waren 8.000 politie-agenten ingezet om
de 25.000 demonstranten te lIbegeleidenll.
Ondanks de grote hoeveelheid politie
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verliep de demonstratie rustig. Toen
zich op de scheidingslijn tussen het
terrein van de centrale en het land van
boer Maas, waar de demonstratie werd
toegesproken, zich enkele schermutse
lingen voor deden, werden meteen de
traangas-water-kanonnen over het publiek
leeggespoten. De demonstratie was een
waarschuwing aan het adres van de
Duitse regering en Bondsdag. Een laatste
beroep op de parlementaire demokratie
om tot bezinning te komen.

giroblauw
In 1980 werd de giroblauwaktie gestart,
om de aandeelhouders van de kerncentrale
in Dodewaard te dwingen deze centrale
te sluiten. In eerste instantie werden
burgers, thuisbankiers, opgeroepen om
de elektriciteitsrekening in twee (of
meer) delen te betalen, per blauwe
girokaart.
Op het moment dat de aktie aardig aan
bleek te slaan besloten een aantal
groepen de aktie, die inmiddels "Atoom
stroomaktie" heette, te verharden.
In Friesland weigerden een aantal men
sen 2,7% van hun elektriciteitsreke
ning te betalen, omdat deze 2,7% ge
bruikt wordt voor de financiering van
Dodewaard. Het geld werd gestort in een
fonds dat een onderzoek doet naar alter
natieve energie en de gebruiksmogelijk
heden daarvan. Ongeveer 40 mensen werden
afgesloten door het PEB. Henk Kuiper,
de eerste atoomstroomweigeraar in
Friesland spande een proces aan tegen de
provincie.
Inmiddels zijn de meeste van deze 40
huishoudens weer aangesloten, in afwach
ting van de uitspraak in het proces van
Henk Kuiper tegen de provincie. Diegenen
die nog niet aangesloten zijn wilden dat
ook niet meer; zij voorzien zelf inmid
dels in hun elektriciteitsbehoefte.

den bosch
Onder het motto "Geen Bossche piek voor
Dodewaard elektriek ll startte in Den Bosch
een aktie, eveneens voor sluiting van de
kerncentrale in Dodewaard.
De gemeente Den Bosch heeft 1 aandeel in
de PNEM (Provinciale Noord-Brabantse
Elektriciteits Maatschappij), die op
haar beurt ongeveer 12% van de aandelen
in de GKN (Gemeenschappelijke Kernener
giecentrale Nederland die eigenaresse is
van de kerncentrale in Dodewaard) bezit.
De aktiegroepen eisten van de gemeente
Den Bosch een uitspraak over het open
blijven van de kerncentrale. Als de ge-

meenteraad geen uitspraak zou doen dan
zou zij instemmen met het huidige be
leid: Open houden van de centrale.
De gemeenteraad besloot echter geen uit
spraak te doen over Dodewaard zolang de
onderzoekskommissie (Beek), die de ge
volgen van sluiting van Dodewaard en
Borsse1e onderzoekt, nog geen resultaten
had kenbaar gemaakt. In maart van dit
jaar besloten de Bossche aktievoerders
i 1,-- op iedere elektriciteitsrekening
in te houden. Ongeveer 40 huishoudens
deden hieraan mee. In oktober werden de
atoomstroomweigeraars uitgenodigd voor
een gesprek met direkteur Hoefnagels
van het gemeentelijk energiebedrijf in
Den Bosch. De heer Hoefnagels verzocht
de groep om met hun akties te stoppen.
Als zij dit niet deden, zouden er vol
gens de normale procedure, die wanbeta
lers krijgen, gewerkt worden: Afsluiting.
Enkele dagen later echter, kregen alle
weigeraars een brief van het energie
bedrijf waarin stond dat als vóór 15
november de aktie niet gestopt was, het
energiebedrijf over zou gaan tot de
vervanging van elektriciteitsmeters
voor muntmeters. Op 1 december was er
echter nog geen begin gemaakt met de
uitvoering van deze oorlogsmaatregel.

amersfoort
In Amersfoort, waar de elektriciteit
door de PUEM (Provinciale Utrechtse
Elektriciteits Maatschappij) geleverd
wordt, betaalde de heer De Graaf met
blauwe girokaarten èn weigerde zijn ver
bruikers of debiteurennummer te vermel
den. De PUEM, die in eerdere gevallen al
blijk had gegeven van een zeer felle hou
ding ten aanzien van giroblauw-betalers,
reageerde met afsluiting.
De heer De Graaf stapte op 13 oktober
naar de geschillenkommissie. Deze kom
missie, bestaande uit één persoon van de
Nutsbedrijven, één persoon van de con
sumenten organisaties en één neutrale
persoon, moest beslissen of de PUEM te
recht gehandeld had.
Interessant in deze zaak is dat de PUEM
in haar verweerschrift beweerde veel
last te hebben van de giroblauw-akties.
Op dit moment is de beslissing van de
kommissie nog niet bekend.

De atoomstroom-aktie krijgt vrij weinig
publiciteit, maar is wel hardnekkig en
lastig genoeg voor energiebedrijven om
hen af en toe tot wanhoopsdaden te dwin
gen. Hun belangrijkste wanhoopsdaad zal
toch de sluiting van de kerncentrale
in Dodewaard zijn.

211



no nukes
Het omstreden No Nukes festival, trok op
9 april van dit jaar tienduizenden jonge
ren naar Utrecht. Zoals in de opzet van
dit popfestival het geval was , werd het
niet een massaal protest tegen kernenergi e .
Het was meer een massale roep om popmu
ziek. die weerklonk tijdens de weinige
toespraken. Standjes en een ballonnenver
koper maakten nog iets goed van het door
muziek verdreven kritische gedeelte van
het festival. Ooor onbekendheid van de
organisatoren met het organiseren van
muziekfestivals vielen de gages van de
versch illende groepen veel hoger uit dan
verwacht. Geen enkele groep bleek voor
het goede doel te willen spelen.
Al s popfestival was de bijeenkomst zeer
geslaagd, zo bleek ook tijdens de film
beelden die de Vara uitzond: de toespra
ken waren er uit geknipt. overwegend
muziek en af en toe een interview met
de artisten, die het veelal niet uitmaak
te of ze nu op een No Nukes festival of
elders optraden .
Het was een leuk probeersel , waar nog
wat geld van over blijft ook.ln ieder
geval is het niet de r ichting die de
AKB op moet om meer mensen voor de ener
glestrijd te interesseren.

karavaan
Een zeer opvallend spektakel was de kara
vaan tegen kernenergi e , die deze zomer
door Nederland trok met ruim 80 mensen.
In een tijd van drie weken werden de
plaatsen Kaatsheuvel, Cadzand-bad, Bid
dinghuizen, Gassel en Eibergen bezocht .
Per plaats trok de karavaan tussen de
1.500 en 2.000 belangstellenden.
Muziek , toneel , kinderaktiviteiten , ge
zellig een drankje, een praatje, neuzen
tussen het informatiemateriaal, was een
volkomen nieuwe benadering voor de vele
bezoekers van de antikernener~iestr1jd.

Een initiatief waar Oe Brauw (de baas
van de BMO) geen geld voor over had .
Komende zomer zal er waarschijnli jk weer
een karavaan tegen kernenergie door
Nederland trekken.

fakkeloptocht
Het afgelopen jaar was het jaar van de
nieuwe ini t iat i even: een karavaan tegen
kernenergie, een No Nukes festival, een
kongres Kernenergie Ontmanteld, waar in
ternationale kopstukken uit de weten
schap aanwezig waren ên op tweede paas
dag was er nog de fakkeloptocht onder
het motto "Geen Vrede met Kernenergie".

27



Overgenomen uit de vredesbeweging. die
iedere tweede kerstdag bij Havelte de
monstreert, zal voortaan iedere tweede
paasdag. bij de Ultra-Centrifuge fabriek
in Almel o. een fakkeloptocht georgani
seerd worden . Er 1s 1n Nederland natuur
lijk geen betere plaats te vinden dan de
UC-fabriek in Almelo.
Dit bleek zeer duidelijk bij de spionage
affaire met als hoofdpersoon de Pakistaan
se Or Kahn. die een groot deel van de
technologie uit Almelo meepikte en dat
nu in zijn eigen land gebruikt voor de
ontwikkeling van kernwapens .
Dit jaar was de fakkeloptocht vrij klei n.
Ongeveer 1.000 mensen deden aan de de
monstratie mee . Komend jaar zal de orga
nisatie er op gericht zijn om landelij k
bekendheid aan de demonstratie te geven,
zodat de tocht een traditie kan gaan
worden. tot het moment dat de UC-fabriek
i n Almelo def initief gesloten wordt.

Lang niet alle akties die dit jaar gevoerd
zijn. zijn i n dit overzicht opgenomen .
Bijvoorbeeld was er een symbolische be
zetting van het bouwterrein van Doel 6,
er werd langdurig aktie gevoerd tegen de
bouw van een opslagplaats voor rad1o
akt ief afval bij de kerncentrale van
Borssele. en er waren natuurli jk de vele
plaatselijke akties en initiatieven.
Wat blijkt : de ant ikernenergiebeweging
is, zoals haar vaak vanuit allerlei hoe
ken verweten wordt, geen starre, haast
gewelddadige beweging. Er wordt een
strijd gevoerd die soms hard is. om dui
delijk te maken dat het serieus is .
Vaak genoeg echter zijn er voldoende ande
re middelen voorhanden om de energiestrijd
te voeren.

marcel terlouw
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VMD-KONGRES
over toekomst milieubeweging

Het gaat slecht met de economie en daar
door dreigt het ook slechter te gaan
met het milieu. De crisis heeft de
milieubeweging zelf ook niet onberoerd
gelaten. Op veel problemen waarmee we
door de crisispolitiek van overheid en
ondernemers geconfronteerd worden,
heeft de milieubeweging vaak geen goed
antwoord of zij is verdeeld. Over het
geheel genomen ontbreekt het wenkend
perspectief dat de milieubeweging nieuw
elan moet geven, zo schrijft Pieter
Lammers in bijgaand artikel over het
congres dat de Vereniging Milieudefen
sie in februari 1983 organiseert.
Hoe komen we uit de impasse en waar
willen we naar toe?

EKONOMISCHE KRISIS EN MILIEUKRISIS

De economische crisis heeft de milieu
crisis naar de achtergrond gedrongen.
Het duidelijkst gebeurt dat in de poli
tiek: het milieu moet tijdelijk (?)
een stapje terug om de werkgelegenheid
te redden. Het meest recente voorbeeld
is misschien het opdoeken van het
Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne. De industriële lobby
die pleit voor het versoepelen van de
milieunormen en voor versnelling van
de vergunningenprocedures, vindt steeds
meer gehoor. De internationale concur
rentiepositie moet verbeterd worden om
de werkgelegenheid zeker te stellen,
zo is het argument. De milieubeweging
stelt daar op het ogenblik (te) weinig
tegenover.
De milieuproblematiek is ook naar de
achtergrond gedrongen in het bewustzijn
van de mensen. Als je gas afgesloten
dreigt te worden omdat je de energie
rekening niet meer kan betalen, of als
je zonder pardon op straat gezet wordt
omdat er bezuinigd moet worden, is het
moeilijk om je erg druk te maken over
vervuild water een eind verderop. Ook
hier speelt mee dat we als milieubewe
ging onvoldoende antwoorden op deze pro
blemen hebben.
Naast de milieucrisis is er sprake van
een crisis in de milieubeweging.

De mi 1ieubewegi ng heeft gee.n afdoende
antwoorden op de crisispolitiek van over
heid en bedrijfsleven.
De beweging biedt geen perspectief dat echt
tot de verbeelding spreekt. Niet voor
zichzelf, niet voor de buitenwereld.

EEN NIEUW ELAN
De milieubeweging heeft een nieuw elan
nodig. We zullen de mensen tot wie we
ons wenden een toekomstperspectief moeten
kunnen bieden, een perspectief dat aan
trekkelijker is dan wat de heren in
Den Haag ons voorschotelen. We zullen
vooral voor onszelf duidelijker moeten
krijgen waar we naar toe willen, welke
maatschappelijke veranderingen wij voor
staan. Dat is de reden waarom het congres
georganiseerd wordt. Het is een congres
voor de milieubeweging, een bezinning
zou je het kunnen noemen. Daarmee wordt
bedoeld dat we op het congres zelf niet
de confrontatie aangaan met andere maat
schappelijke groeperingen. Dat kan pas
als we voor onszelf meer duidelijk hebben
waar we naar toe willen.
ARBEID EN VRIJE TIJD
Waar de milieubeweging bijvoorbeeld een
antwoord op moet vinden. is de werkge
legenheid. Er zijn op het ogenblik 500.000
werklozen in Nederland, en dat aantal zal
in de komende paar jaar toenemen tot
zeker 800.000. De verborgen, niet geregis
treerde werkloosheid is nog veel groter.
Het argument van de werkgelegenheid wordt
te pas en vaker nog te onpas gebruikt
om allerlei impopulaire maatregelen
door te drukken. Met name de milieubelan
gen komen dan op de tocht te staan:
'het milieu moet maar een stapje terug
om de internationale concurrentiepositie
te versterken en daarmee de werkgelegen
heid te herstellen' is het argument.
Door de traditionele ideeën van volledige
werkgelegenheid impliciet te accepteren
laadt de milieubeweging de verantwoor
delijkheid op zich om zelf een afweging
te maken tussen milieu en werkgelegenheid,
of om elke keer alternatieven te geven
voor overheidsplannen die meer werkgele
genheid opleveren. Een onoplosbaar dilem
ma.
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Zonder onszelf te ontslaan van de plicht
om te reageren op acute problemen, is
het nodig dat we meer fundamentele ideeën
ontwikkelen over de rol van betaalde
arbeid, onbetaalde arbeid en vrije tijd
in de toekomst.
Met een dergelijk toekomstperspectief
zal het ook gemakkelijker zijn op situa
ties nu te reageren. Een onderwerp voor
discussie op het congres.

Ml\.ATSCHAPPELIJK NUTIIGE PRODUKTEN

Een oude eis van de milieubeweging is
dat de produktie van goederen bepaald
zou moeten worden door het maatschappe
lijk nut dat ze afwerpen en niet door
beperkte belangen als winstmaximalisatie.
Als ons dan gevraagd wordt wat we daar
mee bedoelen komen we vaak niet veel ver
der dan het noemen van elektrische tan
denborstels of allerlei oorlogstuig als
voorbeelden van verwerpelijke produkten.
Op het congres willen we praten, heel
concreet, over wat we verstaan onder maat
schappelijk nuttig. Welke behoeften van
onszelf en van anderen zouden we bevre
digd willen zien? Welke rol speelt daarin
de levensstijl die mensen er op na houden?
Wat moet er concreet geproduceerd worden?
Hoe bepaal je dat? En op welke wijze krijg
je het voor elkaar dat dat nog gebeurt
ook?

NIEUWE TECHNOLOGlEEN

De mensen die actief zijn in de milieu
beweging hebben over het algemeen een
afkeer van zaken als computers en auto
matisering. Op veelal emotionele gron
den wordt die technologie afgewezen.
Ondertussen wordt in een moordend tempo
de chip overal ingevoerd, zodat de tijd
niet ver meer is dat iedereen en alles
er mee te maken krijgt.
En tegen de tijd dat die technologie tot
wasdom is gekomen kunnen we weer eens
vaststellen dat we geen invloed hebben
gehad op de wijze waarop ze toegepast
wordt. Datzelfde geldt, in iets mindere
mate voor andere technologieën als gene
tische manipulatie en ruimtevaart.
We zullen ons moeten proberen voor te
stellen welke gevolgen de invoering van
dergelijke technologieën op de maatschap
pij zal hebben, zowel positieve als nega
tieve. Welke kant moet de ontwikkeling
opgestuurd worden en hoe krijgen wij
daar invloed op? Deze vragen zijn zo
belangrijk dat niet alleen een werkgroep
zich er op het congres mee bezig zal
houden, maar er ook 's avonds een forum
over gehouden zal worden.

DE WERKGROEPEN

Hoewel natuurlijk alles met alles samen
hangt, hebben we geprobeerd een aantal
onderwerpen - maatschappelijke sectoren
te onderscheiden, waarvan het nodig is
een duidelijker toekomstbeeld te krijgen.
De keuze van de onderwerpen komt voort
uit een aantal overwegingen.
Het zijn bijvoorbeeld onderwerpen die
al geruime tijd binnen de milieubewe
ging ter discussie staan (de energievoor
ziening in de toekomst, democratisering).
Of onderwerpen die een antwoord zullen
moeten vormen op het beleid van industrie
en overheid ( arbeid en vrije tijd,
gebruik van eindige grondstoffen).
Of het betreft vastgeroeste ideeën die
min of meer in de milieubeweging als
vaststaand geaccepteerd zijn en die aan
een kritische beoordeling onderworpen
moeten worden (ideeën over b.v. econo
mische groei, of over nieuwe technolo
gieën als automatisering).
Naast het ontwerpen van toekomstbeel
den, ;s er op het congres plaats inge
ruimd voor strategische aspecten:
vragen als: welke prioriteiten stellen
we, met wie werken we samen, welke actie
vormen zijn effectief, zullen daar aan
de orde komen.

INLEIDERS EN SYLLABUS

Om de discussie enigszins vooraf te
structureren, is er een syllabus gepro
duceerd met achtergrondartikelen. Een
deel daarvan betreft overgenomen arti
kelen, een aantal is geschreven door
de groep die het congres heeft voorbe
reid. Er is daarbij gekozen voor een
opzet die binnen de milieubeweging
bestaan, aan het woord laat. Daaraan
voorafgaand wordt duidelijk gemaakt wat
de consequenties van het huidige beleid
zullen zijn. De drie richtingen die
(enigszins kunstmatig) onderscheiden
zijn, zijn
- de be1eidsbeinvloeding
deze stroming gaat er vanuit dat de
overheid de drager is van veranderingen.
Zij legt de nadruk op verandering van
het beleid door politieke druk.
Voorbeelden zijn het Centrum voor
Energiebesparing en de Stichting Natuur
en Milieu.
- de alternatieven willen een nieuw,
kleinschalig begin maken, naast en bui
ten de bestaande orde.
Hieronder rekenen wij De Kleine Aarde,
veel MEMObedrijven, kringloopcentra,
enz.
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- De nieuwe sociale bewegingen. Hun
kenmerk is dat zij zich niet alleen
op het milieu richten, maar meer in
het algemeen strijden voor een grotere
greep op de directe omgeving en daar
mee op eigen leven. De basisgroepen
in de antikernenergiebeweging, de radi
cale vredesbeweging, de vrouwenbewe
ging, de krakers en het buurtverzet
kunnen hiertoe gerekend worden.

De meeste congresgangers zullen zich
niet zomaar in willen laten delen, en
dat is ook de bedoeling niet. Het gaat
er niet om de verschillende stromingen
tegen elkaar af te zetten, maar om te
kijken waar de kracht van elk ligt, wat
ze van elkaar kunnen leren, en waar
ze elkaar aan kunnen vullen.
Het plenaire ochtendgedeelte zal be
staan uit inleidingen van mensen uit
elk van die stromingen. Samen met de
syllabus zullen die inleidingen dis
cussiemateriaa1 aandragen voor de
discussies ·s middags.

programma
Het congres vindt plaats in
het Binnengasthuis te Amsterdam.
Het globale programma ziet er als volgt
uit.
10.00 koffie
10.30-12.30 inleidingen
14.00-17.00 werkgroepen

plenaire afsluiting
20.00-22.00 forumdiscussie over chips,

automatisering en robots.
22.00 feest met de Frits Muller

band.
Er.wordt gezorgd voor een crèche en een
kinderprogl"amma.
De kosten voor deelname zijn f 25,-
inclusief syllabus en verslag maar exclu
sief lunch en diner).

Om iedereen de gelgenheid te geven zijn/
haar mening over een bepaald thema uit
te dragen zijn er ·s middags een groot
aantal werkgroepen gepland, namelijk:
Produktie &komsumptie, idem voor voed
sel, grondstoffen en kringloop, ener
gievoorziening, nieuwe technologieën,

arbeid en vrije tijd (2 maal, waarvan
één speciale vrouwengroep), samenleving
en demokratie, ruimtelijke ordening en
natuurbehoud, Derde Wereld, een Groene
Partij, energie, voedsel, afval en het
CE-scenario.
De laatste 5 werkgroepen houden zich
bezig met nieuwe strategieën, de eerste
hoofdzakelijk met toekomstbeelden.
's Avonds zal er een forum zijn met als
thema AUTOMATISERING.
Forumleden daarbij zullen zijn Maarten
van Klaveren (FNV), Jan Holvast (uni
versiteit van Amsterdam), dhr. Willems
(FME), prof. Poeth (TH-Delft), Erik Jan
Tuininga (bezinningsgroep Energiebeleid).
Voorzitter zal zijn Ad 's Gravesande
(VPRO) .
Om deze dag ook nog een feestelijk tintje
te geven zal daarna de Frits Muller
Band optreden.
Wie meer wil weten over deze dag kan
bellen naar Milieudefensie in Amster
dam (020-221 366). Ook kan men zich
hier opgeven.

dag van de toekomst
naar een leefbare wereld
19 februari 1983 in het Binnengasthuis
te Amsterdam

____________________-...;3)



VELSEN (radio) AKTIEF 9•

de mini ster wi j st de plek aan.

Het laag- en middelradioaktieve afval
uit Nederland zal de komende tien jaar
op het vasteland worden opgeslagen.
Oe rijksoverheid heeft hiertoe op
vrijdag 3 december j.l. op het indus
triegebied Oe Meerweiden in Velsen
één hectare grond met loodsen gekocht;
dit terrein is groot genoeg om de ko
mende tien jaar afval in Nederland
tijdelijk op te slaan (het volume
is het probleem niet:).
Velsen werd hiervan op maandag 6 dec.
op de hoogte gesteld.
Omdat er de afgelopen jaren grote bezwa
ren waren gerezen bij milieugroepen
en politieke partijen möest de rege
ring hier wel toe overgaan teneinde
te voorkomen dat er volgend jaar op
nieuw radioaktief afval in de Atlan
ti sche Oceaan gestort zal moeten wor
den, aldus minister Winsemius (Volks
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer) •

Oe regering heeft daarom een beroep
gedaan op de gemeente Velsen om
"Z0 positief mogelijk mee te werken ll

omdat anders volgend jaar het dumpen
van radioaktief afval i n zee weer
toegestaan zal moeten worden .
Hoewel de mogelijkheid er i n zit dat
de gemeente Velsen de zwarte piet
toegespeeld zal krijgen. wanneer
door vertraging het dumpen van radio
aktief afval volgend jaar opnieuw
zijn doorgang vindt, heeft Velsen
aangekondigd zich met HAND EN TAND
hiertegen te verzetten. waarbij zij
niet zal nalaten van alle juridische
middelen gebruik te maken.
Het gaat hierbij vanzelfsprekend alleen
om het verdedigen van de plaatselijke
belangen van de gemeente Velsen .
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De minister van Ruimtelijke Ordening
heeft zich niet gehouden aan de belof
te van zijn voorgangster, de staats
sekretaris voor Milieuhygiëne;
goed overleg vooraf met de betrokken
gemeente~.

De landelijke overheid heeft bewust
gekozen voor een overrompelende aanpak,
wetend dat er een kompromis met de ge
meente gesloten zou moeten worden.
Door veel te eisen kan ze later altijd
nog wat terugkrabbelen.
Als burgemeester Molenaar dit wissel
geld aksepteert werkt hij tijdelijk
mee aan de produktie van een defini
tief probleem.
Zo wordt steeds, weer een dominosteen
tje omgegooid. Als de koers niet gauw
verlegd wordt volgen er meer.
Vandaag wordt de gemeente Velsen ge
chanteerd, over tien jaar is een vol
gende gemeente aan de beurt.
Een plaatselijke overheid mag niet wor
den opgescheept met de besluitvorming

over het kernafval probleem. Plaatse
lijke belangen en milieuprotesten worden
nu tegen elkaar uitgespeeld zodat de
landelijke overheid ongestoord haar
kernenergiebeleid kan voortzetten.

Het Landelijk Energie Komitee zal zich
tegen de plannen van de regering ver
zetten.
Tijdelijk opslaan op het land is welis
waar beter dan dumpen in zee maar er
wordt wederom voorbijgegaan aan het
wezenlijke probleem, nl.:
het doorgaan van de produktie van
afval in kerncentrales.
Iedereen die tegen kernenergie is moet
ook tegen deze noodoplossing zijn~

Contact Milieubescherming Noord-Holland
heeft inmiddels een persbericht hierover
uitgebracht. Onderstaande tekst is mede
ondertekend door het Landelijk Energie
Komi tee.

CONTACT
MILIEUBESCHERMING
NOORD·HOLLAND

Verklaring:
Het laag- en middel radioaklief afval vormt al een probleem sinds het begin van
de zeveiltîger jaren. Over de periode 1963 tot 1970 werd in totaal nog geen 100 m3

niet-samengeperst afval opgehaald uit de ziekenhuizen en laboratoria. Echter,
alleen al in 1970 was het aanbod 120 m3 ; voor 1971 werd al 180 m3 verwacht.
Deze toename was het gevolg van het in 1969 in bedrij f komen van de 50 HW(el)'
kerncentrale in Dodewaard. De kerncentrale in Borssele heeft een vermogen van
450 Nl-J(el) en de drie kerncentrales die eveneens in de Brede Maatschappelijke
Diskussie aan de orde zijn, zouden een ge zamenl i j k vermogen van 3000 MW(el) heb
ben.
Met een zekere regelmaat wordt heweerd dat hel grootste deel van het radioaktieve
afval dat in Nederland wordt geproduceerd niet afkomstig is van kerncentrales
maar van ziekenhuizen en wetenschappelijke en technische laboratoria. Dit is
onder andere in 1976 beweerd door vertegenwoordigers van het toenmalige minis
ter~e van Volksgezondheid en Uilieuhygiëne, om daarmee de pr.oefboringen in 7.0ut
koepels te verdedigen.
Het is aantoonbaar onjuist. Uit een rapport van Twijnstra en Gudde, opgesteld
in opdracht van de toenmalige staatssekretaris van Milieuhygiëne Mevrouw Lambers
Hacquebard over het laag- en middel radioaktief afvalprobleem blijkt dat 927. van
de radioaktiviteit die in 1981 in de o~eaan werd gedumpt afkomstig was uit de
kerncentrale Borssele en Dodewaàrd. Tegen deze dumpingen is sterk verzet gerezen
omdat het onaanvaardbaar geacht wordl de zee nog langer als vuilnisvat te gebrui
ken. Het, huidige voorstel voor de tussenopslag van laag- en middel radioaktief
afval beoogt een politieke oplossing voor dit probleem te geven. Het wezenlijke
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probleem van het radioaktieve afval wordt er echter niet mee opgelost.
Het grootste deel van het ziekenhuisafval bevat zeer kort levende stoffen die
na 5 à la jaar vrijwel volledig hun radioaktiviteit kwijt zijn. Een gering deel
van het ziekenhuisafval bestaat uit stoffen die een probleem van enige honderden
jaren vormen. Een goede scheiding van deze typen afval maakt het afvalprobleem
van ziekehuizen hanteerbaar. Tussen- of interimopslag van dit afval is een ver
keerde term. Het gaat om tijdelijke opslag als definitieve oplossing voor dit
afvalprobleem. Daarna mag het met het huisvuil mee zoals in het rapport van Twijn
stra en Gudde is opgemerkt.

Voor het langlevende afval uit kerncentrales is tussenopslag echter geen
definitieve oplossing. Tussenopslag is slechts een volgende stap naar de
opslag van kernafval in zoutkoepels. Bovendien vormt het laag- en middel
aktief afval uit kerncentrales dat aldus zou moeten worden opgeborgen
slechts het topje van de ijsberg van het radioaktief afvalprobleem.
Daarnaast produceren diezelfde kerncentrales een hoeveelheid afval in de
vorm van uitgewerkte splijtstofstaven die ongeveer een half miljoen maal
zo groot is als het afval dat uit ziekenhuizen komt. Dit afval uit kern
centrales bevat bovendien grote hoeveelheden radioaktieve stoffen die gedu
rende honderdduizenden jaren een onaanvaardbare bedreiging voor het milieu
opleveren. De enige definitieve oplossing van het afvalprobleem van kern
centrales is de kerncentrales van Borssele en Dodewaard te sluiten en het
afval niet meer te produceren.

Wij achten derhalve de tijdelijke opslag van radioaktief afval uit zieken
huizen aanvaardbaar, wij protesteren echter met kracht tegen de tussenopslag
van radioaktief afval uit kerncentrales.

LANDELIJK ENERGIE KOMIT~

VERENIGING MILIEUDEFENSIE

VERENIGDE MILIEUORGANISATIES IJMOND

CONTACT MILIEUBESCHERMING NOORD-HOLLAND



docentenhandleiding
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Het totale pakket wordt begeleid door een uitvoerige docenten
handleiding voor elk onderdeel. Aanwijzingen voor het werken met
vouwbladen en praatkaarten. Suggesties voor didactische werkvor
men en evaluatie. Richtlijnen voor het hanteren van de infokaarten
AdresliJst voor het bestellen van aanvullende informatie. litera
tuurlijst. Suggesties voor het v.oeren van klassegesprekken.
groepsgesprekken en andere aktivileiten.

meepraten over energie

uitvoering
Alle onderdelen van het pakket
'Meepraten over Energie' zijn
gedrukt op karton dat tegen
een stootje kan.
Het werk is geïllustreerd door
de tekenaars Wim Boost, Frank
Smulders. Jaap Vagter, Frits
Müller en Peter van Straaten.
De verschillende onderdelen zit
ten overzichtelijk verpakt in een
kartonnen doos. Deze doos be
vat materiaal voor vijf leerlingen.
Dus: - 25 vouwbladen

- 20 praatkaarten
- één set infokaarten
- de docentenhandleiding.

Voor een klas van 25 leerlingen
bestelt u dus 5 dozen. Getallen
die niet door vijf deelbaar zijn
rondt u naar boven af. Dat hoeft
echter geen probleem te zijn
want u krijgt dit pakket bijna
gratis. Vanaf februari komt het
beschikbaar.

Per vijf leerlingen bevat het
pakket een documentatie'
systeem van ca. 30 infokaarten.
Daarmee is het mogelijk gewor
den behoorlijk wat ter zake doen
de informatie te geven zonder de
leerlingen grote lappen tekst te
moeten voorleggen. De vouwbla
den bevatten zo min mogelijk
leestekst. Vanuit de vouwbladen
wordt op de juiste momenten
naar de infokaarten verwezen.
Voorbeelden van infokaarten:
Luchtvervuiling - Besparingstips
OPEC - Rekenen met energie
Radioactief afval - Aardolie pro
dukten - De elektriciteitsmeter
Apparaten maken en verpakken

vouwbladen
"""~"""'''==~'~',=,~.z'~'''Y'.

Het pakket bevat per leerling vijf .
vouwbladen. Daarop komen ver
schillende aspecten van het
energievraagstuk aan bod.
Elk vouwblad sluit aan bij eigen
ervaringen van de leerlingen.
Het geeft opdrachten die de leer
ling zelfstandig of in groepen kan •

uitvoeren. l'De titels van de vouwbladen zijn:
1 Elektriciteit thuis
2 Warmte thuis
3 Energie op straat
4 Wind, zon en water ~

5 Voor, tegen, een mening... 4-.d.~',"" .

..... !n!.9.J<!(l!!!'4~~praatkaarten
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Na elk vouwblad (behalve nr. 5)
volgt een praat kaart. Daarmee
kunt u aan het werk om samen
met de leerlingen de inhoud en
de aktiviteiten van elk vouwblad
te evalueren.
Die praal kaarten vormen een
rode draad door het hele pakket.
De titels zijn:
1 Waarom moet er bespaard

worden?'
2 Als er niets meer uit de gas

kraan komt. wat dan...?
3 Zuinig met aardolie
4 Energie uit wind, zon en water.

..onder~;kket

Speciaal voor leerlingen van
klas 2 en 3 van het LBO en
MAVO is nu een onderwijspakket
over energie samengesteld. Het
heet: 'Meepraten over Energie'
en wordt uitgegeven door de
Werkgroep Energiediskussie
(WED). Dat is een vereniging van
meer dan vijftig organisaties op
het gebied van milieu, maat
schappij, kerk en politiek.
Het pakket is samen met mensen
uit het onderwijs gemaakt.

bestellen
~~~·~en·~ubs~i;:;~r.

groep Maatschappelijke Discus·
sie Energiebeleid kan de WED
de kosten van het pakket heel
laag houden. Per leerling vragen
wij een bijdrage van f1,50 waarin
twee kwartjes voor verzendkos
ten zijn berekend. Iedere doos
die u bestelt kost dus f 7,50.

Deze prijzen gelden slechts voor
de eerste oplage van 10.000
dozen. Als deze oplage is uitver
kocht is herdruk alleen mogelijk
bij voldoende bestellingen. Eén
doos kost dan f 21,25. Indien uw
bestelling te laat komt voor de

eerste druk, wordt contact met u
opgenomen voor nader overleg.

W.E.D.-Onderwijsprojekt
Tweede Weteringplantsoen 9,
1017 ZO Amsterdam
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Gerd Vink en Simon van Tuyl NEDERLAND-BELGIË 1-1

Zijnde de stand van zaken in het grenskonflikt in het politieke niemandsland tussen
2 zich nog steeds demokratisch noemende staten en tevens het resultaat van een vriend
schappelijk treffen tussen Nederlandse en Belgische aktiegroepen op 27 november:
de Verenigde Aktiegroepen voor KernStop (VAKS), de Werkgroep Stop Atoomplannen Kempen,
de Werkgroep Kernenergie Zeeuws-Vlaanderen, Brabantse stroomgroepen en het LEK.

In het LEK-bulletin van november is uit
eengezet wat de aanleidingen zijn:
Mol, Eurochemic 2, Doel 1,2,3,4,5,6,
Chooz 3 ä 4, en wat er zoal in de Maas
terecht komt. In het grensgebied wordt
nü gewerkt aan aktie- en informatie
materiaal en worden aktiviteiten ont
plooid in de vorm van informatieavon
den, atoomstroom-akties, uitvaart
plechtigheden, open brieven, atoom-vrij
moties, petities en manifestaties.

NEDERLAND
Inmiddels heeft er al weer een bijna
ramp plaatsgevonden in een nieuwe kern
centrale, deze keer die van Tihange bij
Huy aan onze Maas. N.a.v. de gebrekkige
berichtgeving hieromtrent heeft op
16 november een delegatie vanuit het
LEK een bezoekje gebracht aan de Bel
gische ambassadeur om eens na te gaan
wat volgens die eerbiedswaardigheids
bekleder waar en niet waar was en
waarom we dat niet mochten weten (zie
elders in dit blad). Om dezelfde reden
werd het Belgische consulaat in Nijmegen
enige tijd bezet door kernenergie tegen
standers.

BELGIE

Elke laatste zaterdag van de maand
vindt een betoging plaats in Chooz,
net over de (Belgisch-) Franse grens.
Zaterdag 27 november was het daar weer
eens raak: "katapulten en traangas",
zoals de Vlaamse pers dat noemde.
De Belgische M.E. gebruikte traangas

tegen de betogers om te voorkomen dat
het vreedzaam zou blijven.
De bewoners hadden een onrustige zater
dag. Nou waren de barrikades ook wat
druk bezet doordat deze aktie samen viel
met een protest van staalarbeiders in
Chooz. Volgens de Waalse pers hielden
de arbeiders zich afzijdig binnen de
fabriek. Dat klopt wel, want die fabriek
hielden ze bezet. De kranten hielden de
akties maar liever zo klein mogelijk.
Niet "enkele tientallen" maar enkele
honderden aktivisten uit de VAKS en
een drietal Waalse milieugroepen vormden
dezelfde dag een "menselijke keten" langs
de snelweg van Doel via Brussel langs
het Atomium, naar Chooz. In de vangrail
stond om de paar honderd meter steeds
een aktie~oer(der)ster met een affiche.
Motto: Niet nog meer kerncentrales,

noch in Doel, ni en Chooz.
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KAMPAG NE

In een perskonferentie na afloop van de
menselijke keten werd een kampagne afge
kondigd van minstens een half jaar;
een geheel van aktiviteiten gericht op
het tegenhouden of terugdraaien van een
besluit tot uitbouw van die kernparken.
De Verenigde Aktiegroepen voor KernStop
en een aantal andere groepen willen deze
kampagne afsluiten met als hoogtepunt
een grote demonstratie/manifestatie
in Antwerpen op 14 mei 1983, een week
later gevolgd door een anti-atoomfeest
in Chooz in het pinksterweekend 21 en 22
mei. De wederkerigheid tussen Doel en
Chooz in de kontrakten tussen de Belgische

•
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en Franse kerncentralebouwers wordt dus
met gelijke munt betaald.
DE POLITIEKE SITUATIE
Naast Belgische en Franse kernindustrie~n

heeft zich nu ook Westinghouse als ge
gadigde voor de bouw gemeld. In een
brief aan staatssekretaris voor energie
Knoops vragen ze om "een faire kans
op mededinging". Als het Belgische par
lement weer eens zin heeft in een debatje
zou de beslissing over de uitbreiding in
februari (of later) worden genomen.
In de wankele politieke situatie in Belgi~

is het niet meer dan logisch om ook van
de vakbonden wat politieke druk te ver
wachten. De werkgelegenheid vormt een
zwaar wegend diskussiepunt tussen voor-
en tegenstanders van kernenergie in een
krisisland.
In het manifest voor de akties in mei
gaat het dus om 2 belangrijke onderdelen:
de afwijzing van de geplande nieuwe cen
trales en nadruk op een alternatief ener
giebeleid mét werkgelegenheid.

: : :::::
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BELGISCHE KAMPAGNE

Op diezelfde gedenkwaardige z,terdag
de 27ste november vond in Antwerpen
overleg plaats tussen Belgisçhe en Ne
derlandse groeperingen om te kijken in
hoeverre er samengewerkt ~ou kunnen worden
om van 2 kanten druk uit te oefenen op
de atoompolitiek in de gre"sstreek.
Oe ideeän hierover liepen uiteen. In de
Belgische situatie zal een kampagne een
andere politieke inhoud moeten krijgen
dan bij een kampagne die vanuit Neder
land gevoerd wordt. In Belgiä is het
nog nodig om uitbreiding van de kern
energie tegen te houden, iets wat we
in Nederland al voor elkaar hebben.
(bijna). De VAKS ziet het verijdelen van
de uitbreiding van het Belgische kern
energie-arsenaal dan ook als het belang
rijkste speerpunt in een kampagne.
Daarnaast is de VAKS op allerlei manieren
ook met andere onderdelen van de splijt
stofcyclus bezig, maar vanuit de politieke
situatie bekeken zou de aktie tegen uit
breiding van Doel en ChOOl een hoogte
punt van de kampagne moeten worden.
De VAKS ziet graag dat zoveel mogelijk
geledingen zich achter het manifest stel
len en mobiliseren voor de manifestaties
in Antwerpen en Chooz.
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Om het Doel te bereiken is naast deel
neming van Belgische vakbonden ook
politieke druk vanuit Nederland nodig.

NEDERLANDSE KAMPAGNE

Vanuit Nederland willen we de hele kern
energiecyclus tegelijk aanpakken.
Een kampagne wordt dan ook gezien als
het kombineren van een aantal aktivitei
ten tegen de verschillende kernenergie
onderdelen in de grensstreek. Maar dit
mag niet ten koste gaan van regionale
aktiviteiten. Om ook de passieve weer
stand van de bevolking rond de diverse
kernobjekten te aktiveren is een regio
nale aanpak nodig. Oe Zuid-Nederlandse
groepen die op de vergadering aanwezig
waren zullen in de kampagne vooral
bezig zijn met het eigen regionale aktie
doel en ze willen dan ook niet voor
slechts één aktiedoel kiezen.
De manifestatie tegen uitbreiding van
het kernpark van Doel is voor ons een
onderdeel van de kampagne. De Werkgroep
Stop Atoomplannen Kempen wilde vooral
met Eurochemic aan de gang. evenals
groepen in Brabant. 5 Miljoen mensen
willen schoon drinkwater uit de Maas.
De inspraak over de grens heen bestaat
nog niet. Er moeten nog rampenplannen
worden opgesteld voor ongelukken.

De plutoniumverkoop aan Kalkar moet
stoppen. En de Werkgroep Stop Kernener
gie Zeeuws-Vlaanderen wil het domine
rende silhouet van Doel wel eens kwijt.
Vanuit Nederland moeten al die onder
delen in een kampagne kunnen meespelen.

GRENSOVERLEG
De Belgische kant van de kernenergie
politiek kan het best beoordeeld worden
door Belgische groepen, de Nederlandse
kant door Nederlandse.
Als de aanpak van een kampagne dan ver
schilt kunnen we dat van elkaar respek
teren. Het kombineren van die aanpak
heeft alleen nut als daardoor de afzon
derlijke aktiviteiten elkaar versterken.
bijvoorbeeld door een bredere versprei
ding van aktiemateriaal en informatie.
Voor zover de doelstellingen en ideeën
elkaar overlappen kan samengewerkt wor
den. Voor de rest kunnen diverse akti
viteiten elkaar aanvullen.
Overleg kan de tegenstrijdigheden weg
nemen zodat je andere akties niet
schaadt. Zo vindt het VAKS dat Nederland
se groepen wel met een eigen manifest
en met eigen informatie naar de Doel
Chooz manifestatie kunnen komen, als
daarmee de Belgische aanpak maar niet
onmogelijk gemaakt wordt, d.w.z. als

_____________________38



wordt gezorgd dat er geen verwarring
ontstaat wélke groep wát eist. De VAKS
wil de moeizaam verworven steun van
vakbonden in de Belgische kernenergie
strijd niet verliezen. Nederlandse
groepen kunnen dus zonder bezwaar met
informatie ook over andere akties naar
Antwerpen komen en een praatje houden,
als maar duidelijk is namens wie.
Twee verschillende persverklaringen,
een Nederlandse en een Belgische, kan
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Op tweede paasdag organiseert de werk
groep Stop Kernenergie Almelo een
fakkeloptocht onder het motto:
Geen vrede met kernenergie.
De tocht gaat ook deze keer naar de
UC-fabrieken, omdat daar duidelijk
de relatie kernenergie/kernwapens
te leggen is.
Voor meer info:
Werkgroep Stop Kernenergie Almelo,
sekr. : Hofstraat 9, Almelo,
tel. 05490-13336

ONDERSTROOM
een diskussieblad van en voor de antt
kernenergiebeweging

In Onderstroom nummer 7 staan een
aantal interessante items:
- een tweetal artikelen waarin uitge

breid wordt ingegaan op de afgelopen
demonstratie in Kalkar;

- het Wijchens Energiekomitee reageert
in een artikel op het strategiever
haal dat in nummer 6 gestaan heeft;

zelfs heel sterk werken~

NEDERLANDS OVERLEG

Zaterdag 18 december is een volgend
overleg in Tilburg waar Nederlandse
aktie-ideeën uitgebroed worden, ge
richt op regionale en internationale
bestrijding van de grensoverschrijden
de radio-aktiviteit..
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- ook de BMD komt uiteraard weer aan
de orde. Aandacht wordt besteed aan
de kontroversezittingen van De Brauw;

- de energiekapriolen van de Belgische
regering;

- een reaktie op een aantal prikakties
rond de afvaldumpingen;

- een interview met Yukio Aki, aktievoer
der uit Japan, leert dat de maatschap
pelijke struktuur in de Japanse samen
leving het voeren van strijd, o.a.
tegen kernenergie. ernstig bemoeilijkt.
Met alle gevolgen vandien voor de nu
kleaire ontwikkeling daar;

- in het slotartikel worden een aantal
kanttekeningen geplaatst bij het kongres
'Kernenergie Ontmanteld' dat het LEK
onlangs organiseerde.

- verder bevindt zich in deze Onderstroom
een lezers/ressenenquête. Enkele vragen
zijn: Wie lezen Onderstroom? Waarom
doen ze dat en wat willen ze ermee?

- de bladenrubriek ontbreekt deze keer,
maar wel is er een boekbespreking
opgenomen over een brosjure die uitge
geven is door de LEK-procesgroep.

Voor meer info:
Onderstroom. postbus 1334.

6501 BH Nijmegen.
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TWEEDE KERSTDAG 1982:
Vredesmars Steenwijk
Voor de 7de keer zal er op Tweede
Kerstdag in Steenwijk een Vredesmani
festatie plaatsvinden onder het motto:
"Help de kernwapens de wereld uit om
te beginnen uit Nederland".
De demonstratie zal dan ook o.a. de
NAVO-basis te Havelterberg aandoen
waar kernwapens opgeslagen liggen.
Vorig jaar waren er + 7.000 mensen
die de Vredesmanifestatie bezochten,
dit jaar moeten het er nog meer zijn.
Voor meer info:
Vredeswerkgroep WAAKS,
p/a Westercluft 48,
8332 AE Steenwijk.
tel. 05210-12304

OPRICHTING VREDESPLATFORM LEEK

In februari 1982 werd in Leek het
Vredesplatform Leek opgericht, met
als doel op plaatselijk nivo akti
viteiten te ontwikkelen inzake vredes
vraagstukken.
Het platform wordt gevormd door plaat
selijke groeperingen (pol. partijen~

Vrouwen vOQr Vrede, F.N.V., enz.) en
door individuele deelnemers.
Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen
zich wenden tot
Gretha Giezen - Schreuder,
It Veer 59, 9351 DG Leek,
tel. 05945-13976

LESSENREEKS OVER ENERGIE, MILIEU EN
DERDE WERELD

De energieproblematiek is aan de orde
van de dag en het is dan ook een thema
dat steeds vaker in scholen aan de orde
komt. Docenten staan daardoor nogal
eens voor vragen, over bijvoorbeeld
de hoeveelheid en de keuze van infor
matie, over wat nu de essenties van
de problematiek zijn en over de te
kiezen werkvormen.
Op deze vragen kan de lessenreeks
"Energie, waar komt zij vandaan?"
een antwoord zijn. De reeks bestaat
uit elf lespakketten, en als extra
hulpmiddelen zijn fotoko11ages,
diaseries, tekeningen en spelen beschik
baar.
De lessen zijn gericht op de boven
bouw van HAVO en VWO, in de vakken
ekonomie, aardrijkskunde, geschie
denis, natuur- en scheikunde, biolo
gie en maatschappijleer. Het materi
aal leent zich verder voor gebruik
in MBO en vormingswerk, en is ook
heel geschikt voor energie- en mili
eugroepen, die zich op het onderwijs
wi 11 en ri chten.
De elf lespakketten kunnen tezamen,
maar ook afzonderlijk gebruikt wor
den.
Het totale pakket valt uiteen in 2
delen:
- in deel A ligt de nadruk op het

energievraagstuk van de ge'i'ndustri
aliseerde landen;

- in deel B staan de energieproblemen
van de Derde Wereld centraal.

Voor verdere informatie:
Stichting voor Milieu-edukatie,
Oudegracht 42, 3511 AR Utrecht.
tel. 030-333 357, vragen naar

Bouwe Taverne
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