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REDAKTIONEEL

Tot nu toe heeft Onderstroom vrij veel aandacht
besteed aan de strategie die de anti-kelnenergie
bewegjng zou moeten volgen. Teminste volgens
degene die de artikelen schreven.
Hierdoor kwam veel aandacht te liggen op de
organisatievorm van de AKB, aktievonnen ect.
Natuurlijk blijft dit belangrijk, maar af en toe
is het heel goed je te realiseren waarom je tegen
kernenergie strijd. Je te realiseren dat kern
energie niet iets politiek abstrakt feit is.
Dat de invoering van kernenergie direkt mijn en
jouw leven bedreigt.
Als ik hier in Nijmeben bezig ben met het schrijven
var~ artikelen. Or.derstrOOffi te lay-outen of akties
mee aan het voorbereiden ben, dan realiseer ik me
niet of nam;elijks wat dat nu inhoud, kernenergie.
\\'at het. zou betekenen als ik in de buurt van
Iiarrisburg gewoond had. Of wat het voor filij z.ou
betekenen als hier zo'n ongeluk met Dode~aarà

zou plaats vinden,of in de toekomst t~alkar.

Als je niet onmiddellijk gedood wordt, dan zal je
verder moeten leven met de gedachte dat het heel
waarschijnlijk is dat je in korte of langere tijd
kanker krijgt. Dat alle mensen die je lief zijn
die zelfde kans lopen. Dat je huis en haard voor
lange tijd moet achter laten. Dat je een vluchte
ling wordt in eigen land. Voedsel, water en lucht
niet uecr te vertrouwen zijn. Elende gevolgè door
onzekerheid.
Door dit te realiseren, wordt je kwaad.
Kwaad op al dietene die jou voor de voldongen
feiten geplaatst hebben. K\o.:aad op dat gebazel in
Den Haag. Kwaad op datgene wat demokratie preten
deert te zijn. Kwaad op het kapitaal dat met jouw
leven als inzet aan het spekuleren is.
Geld en macht, macht en geld .
Over jou..... lijk~!!

En over de mijne.

willem

ABONNEERJE!
Je kunt abonnee worden door f 12, SO over te
maken op giro 3767600 tnv. de penningmeester
van de stroomgroep, Vondelstraat 6, Nijmegen.
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De voorzitter van de Commissie
Hinderpreventie Veeteeltbedrijven
dr. C.H.J. van Beukering zei bij de
ingebruikname o.a. dat methaangas
winning ekonomisch gezien op dit
moment nog geen haalbare kaart is.
Maar dat 1tan in de komende jaren
best. anders worden. Het is in elk ge
val goed dat men zich daar door ex
perimenten thans al op voorbereidt.

Het methaangaswinningsprojekt dat eind
apri1 in Garderen op de Ve luwe van
start ging, heeft landelijk bijzonder
veel belangstelling getrokken. En dat
terwij1 het principe 011 uit dunne
meat gas te winnen, eigenlijk helemaal
niet zo nieuw is.
In Engeland werd dit al voor het be
gin van deze eeuw toegepast.
In Duitsland zijn onder invloed van
energieschaarste tijdens en na de oor
log verschillende iustallaties ge
bouwd. Frankrijk en Algerije hadden
in diezelfde periode al zo'n duizend
installaties in gebruik~

Belangstelling
Alleen door de hernieuwde belang
stelling onder invloed van energie
schaarste heeft men deze techniek
verder geperfektioneerd. Een andere
oorzaak was dat men de stank door een
grote mestproduktle wilde terug
dringen.

Op het bedrijf van de heer M.W. van Ee
aan de Amersfoortseweg 287 in Garderen
heeft men zo'n projekt opgezet.
De installatie die op dit bedrijf werd
gerealiseerd, stelt onderzoekers in
staat ervaring op te doen met bet
vergisten van dunne mest~

Bet tweeledig doel staat hierbij cen
traal: de winning van sas en terug
dringen van stank.
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Ing. H.R. Poelma van het Instituut. voor;
Mechanisehe Arbeid en Gebouwen (IMAG) I
heeft berekend dat bij een temperatuur
van 27 tot 30 graden Celsius en een
verblijfstijd van 15 tot. 20 dagen een
gemiddelde gasproduktîe kan worden be- t
haald van 25 kubieke meter per mestvar- .
ken per jaar, 125 kubieke meter per
vleesstier per jaar en 250 kubieke meter
per melkkoe per jaar. Dit biogas is sa
mengesteld uit met.haangas en koolzuurgas

~n kubieke .eter methaangas kan wat
verbrandingawamte betreft gelijk
worden gesteld met 'én kubieke meter
aardgas.
Deze energiebron kan worden gebruikt
voor aandrijving van generatoren voor
elektriciteitsopwekking, verwarming
van huis, stal en werkruimte. water
voor huishoudinj; en bedrij f, koken
en voor verwarming van de gistings
tank. Ook de prijsitijging) van
aardgas en andere energiebronnen
en de afzet en opsag van mest waar
van het gistingsproves heeft plaats
gevonden, komen dan aan de orde,.

Bij van Ee.

Op het bedrijf van Van Ee heeft men
een installatie gebouwd, die ge
schikt is voor 2.5000 mestvarkens
plaatsen.
Det ia de bedoeling dat bet gas voor
al in de wintermaanden wordt benut
'voor verwarming van de stallen, maar
tevens voor verwarming van de woning.
Men wil de in de zomermaanden verkre
gen mest onder roosters in de stal
bewaren en in de wintermaanden gaan
vergisten.
"we hebben uitgerekend dat voor middel
grote bedrijven de kosten nog tamelijk
hoog liggen" zei de heer Poel:man nog.
"Kaar we mogen wel verwachten dat de
energieprijzen zeker gaan stijgen.
De kostprijs van een gistinstallatie
kan door meer rationele opzet en fa
brieksmatige produktie worden verlaagd
De winning van methaangas kan bij
bedrijven van 1.000 :mestvarkens,
10.000 leghennen of sa tot 100 melk
koeien nog niet rendabel geDOemd
worden. Kaar zouden we bijvoorbeeld
niet kunnen denken aan centrale ver
gist.ing van dunne mest, dus voor
verscheidene bedrijven bij elkaar?"
zo legde ins. Poelman in het midden..
In de toekomst zal aardgas duurder
worden, terwijl de kostprijs van
installaties als deze waarschijnlijk
omlaag zal gaan.
Zouden alle bedrijven in de genoem
de kategorieën -en dat zijn er onge
veer 17.000- er een aanschaffen, dan
zou daarmee per dag 550.000 kubieke
meter aardgas kunnen worden bespaard..

..

Bezichtisen

Een en ander verkeert thans nog in
een experimenteel stadium. Maar de
perspektieven zijn interessant ge
noeS om er eens over na te denken.
De deskundigen gaan in elk geval
verder met hun researchwerk.
Wie dan ook het bedrij f van de heer
van. Be. en de methaangasw!n1lÏngsin
stallatie wil bezichtigen, kan daar
tereht op de eerste en derde dinsdag:
van de maand tussen 2 en 4 uur in de
middag.
Voor begeleidin,g dient men wel
kontakt op te neJED. met bet DfAG
in Wagen ingen, t.el.08370-J9119,
toestel 327.

Boer en tuinder 10/5/1979
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Golven zijn eigenlijk opgeslagen pakketje.
windenergie. Het v8l"11lOaen dat golven in zich
dracen is erg groot, 50 KW.tt per ..ter.
Dit kaat doordat de wind al enlge honderden
Idlo.eterB op de golven heeft kunnen in
werken. De lolfenergie kan _n benutten door
gebruik te maken van de door de EDgebman
Balter Ontwikkelde schoepen. Deze schoepen
kunnen 90% van de goltenercU opnemen.
Ben coltenerciecentrale bestaat uit een
aantal schoepen achter elkaar. De draaiende
beweging van de sChoepen die door de golven
wordt veroorzaakt wordt overgebracht op
éen generator.Het rencieMnt van zotn golf
centrale i8 501.

Energie uit golven.

In de tropiese gebieden verxarmt de zon het
oceaanoppervlak tot 20 • 25 C. terwijl
eriige honderden IIleten onder het opperx1ak
de temperatuur niet meer 18 dan lOl 1$ C.
Tu8.en dit WarM en koud., re••rvoir kan
een warllltemacbiene energie opwekken.
Het rendement van deze methode is erg laag,
ongeveer 3$. maar de bron is daarentegen
erg groot.
In 1930 werden voor de kut van Cuba en :ln
1956 bij Abijan in Ivoorkust zulke "zeezon
centrales"lebouwd.
Bij deze zeezoncentrale. wordt vloeibaar
ammoniak door een po~ geperst en verdampt
in de verdampe~ waarbij het warat. uit de zee
opoeeat. De damp drijft bij u.pande een
turbine aau en om de kringloop te Bluiten
wordt bet UIIllODiak bij de kondensator
weer vloeibaar cemaakt.

Energie door temperatuurverschillen
in de oceanen.
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Hiermee wordt .ardwa~te bedoeld. die als
stoom naar bOVen komt en benut wordt 011 een
turbine van een centrale mee aan te drijven.
Dit leIdt natuurlijk in de eerste plaats
voor vulkaniese streken en als zodanig 18 in
Italll sinds 1904 een dergelijke centrale
in bedrijf.
Ook IJsland met haar geiser. i. een bekend
voorbeeld. Maar ook Nieuw-Zeeland, Caltforniä
en FraDk:rijk hebben deze goedkope energiebron
al benut. Ook in Nederland heeft men deze
YOni van energie al ontdekt en wel '1n
Rotterdam(Spijkenisse). Daar heeft men evenal.
onder Parijs een heet water veld ontdekt,
'W~e men buizen kan verwarmen.
Uit ervaringen die we opgedaan hebben in de
lllijnbouw en met boringen weten we dat boe
dieper we in de aardkorst komen hoe holer de
temperatuur vgn de aarde wordt. De temperatuur
nee.t liet 30 C per KM toe.
Deze warmte komt niet van de zon maar van de
aarde zelf, en wordt daarom aardwarmte genoead.
Naast deze normale aardwarmte die op elke
plaats voorkomt is er ook vulkaniese warmte.
Hierbij komt de hete vloeibare aangma onder
hoge druk naar buiten. De gewone aardWarmte
zoals we die in Nederland hebben is heel goed
af te tappen. Dit kan bv. gebeuren door koud
water in poreuze lagen in de aarde te pOllpen •
Het water wordt dan verwarmd en kan dan elder.
weer worden opgepompt. Het beschikbare Nederlandse
aardwarmtepotentieel zou volgens informatie uit
kringen van oliemaatschappijen ongeveer 4% van het
totale Nederlandse energieverbruik zijn.
Nog maar kort geleden stootte men in de buurt
van het Westland op een natuurlijk beet-water
reservoir, dat mogelijk benut zou kunnen worden.
Een pa.r jaar geleden werd uiteen geheim
rapport van de Shell bekend. dat men _et d.
aardwarmte onder Delft in 10% van de Nederlandse
enerciebeheofte kan voorzien, terwijl op het
zelfde moment de tuinders in het West land rond
de 100 mIj_a subsidie IlOesten hebben oa de
gevolgen van de "ol1ekrisi." weer goed te maken.

Geoter.mieS8 snerste.

In de vorige onderstroom zijn we be-
1ODD8D _et het beschrijven van een aantal
..Dieren van alternatieve ener,leopwekking
.oals, zonne-energie, windkracht en bio-g...
Deze keer zullen we een beschrijving geven

van een aantal andere methoden van energie..
opwekking. Hierbij Is uitgegaan van de
b..t.prtncipes zonder teveel in te gaan op
de technieS8 details . De aangegeven vormen
van energieopwekking zijn voor een belangrijk
de.1 op kleine schaal aanwezig of in ontwik
keling.
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Getijdenenergie.

Om een elektriciteitscentrale op het
getijdenversohil van de zee te laten
draaien heeft men een behoorlijk
verschil tus.en eb en vloed nodig.
Dit bestaat Onder andere bij de ltusten van
Engeland en Frankrijlt, waar booatevertichll
len voorkOll81l tussen 7 en 10 meter. llen heeft
in de waterloopkundige laboratoria wel
gemerkt, dat de bouw van dergelijke oentrales
in de waterhuishouding wel enige verandering
veroorzaakt. Aan de andere kant is er geen

schonere centrale te bedenken.dan deze
watercentrale, olldat koud water de
turbine. draaiende houdt en koud water
aan de andere kant wegloopt.
In Frankrijk staat bij La RanChe al vrij
lang een getijdencentrale met een vermogen
van 340 Megawatt en in Engeland zouden
2 iDhammen aan de kust voor derpUjke
centrales gebruikt kunnen worden, die
lot. van het Engelse verbruik zouden kunnen
opvangen.
In Amerika heeft men berekend, dat een
aantal eetijdencentrales aan de kust
van Californiê een vermogen zouden kunnen
produceren van 2.000 tot 5.000 Megawatt.
ODk kan men energieopwekken uit sterke onder
zeese stromingen. Voor de kust van Florida is
een sleut waar water stroomt met een snel
heid van 2a/sec. Een onderwatercentrale
zou mogelijk 100.000IJfegawatt kunnen leveren.

Witte steenkool.

Veel water stroomt in beken, rivieren en VaD
bellingen af. Hieruit kan men ook energie
verkrijgen. Deze b...egingen van het water
vertegenwoordigen ook energie, nl. de witte
steenkOol.
Deze vorm van energie wordt verkregen door in
een rivier waar het verval erg groot is ,het
water tegen een schoepenrad te iaten stromen~

Dit schoepenrad draai t een generator aan. waar
elektriese energie mee wordt opgewekt. Volgens
offieciäle Braziliaanse onderzoekingen ligt het
totaal aan energie wat men op een eenvoudige
manier door waterkracht op kan wekken op een
VérJlOgen van 160.000 Megawatt. Dit is meer dan
de gesehatte energiebehoefte van Braziliä. In
1973s10ten Paraguay en Braziliê een verdrag,
waarbij ze besloten gez8taenlijk de waterkracht
van de Paranarivier te gaan gebruiken. Dit ver
mogen ligt op ongeveer 40.000 Megawatt.
Ook 1.n Nederland staat een waterkrachtcentrale
nl. in Hagestein in de rivier de Lek, liet een
verlIOgen van SOOKilowatt.

• - - • - .... ~- • - --
0

15C'

"'.........-
2$WIIT«

PO"'P 'Df/Mf -
tM.rl:>i ..e

:3

Energie ui t planten.

Naast bet verkrijgen van energie uit
organies afval van mensen en diren
bio-gas, kan men ook energie verkrijgen
uit planten. Het is nl. mogelijk o.
ethylalkohol uit planten te halen. Vooral
Br-aziliU loopt bij dit bnderzoek voorop.
In de grote steden van BraziliB rijden de
auto's momenteel op een mengsel van 20'
uit platen geproduceerde alkohol en 80ft
benzine (gasohoi). en men verwacht dat in

1981 een Braziliaanse produktie van alkOhOl
van 4 miljard 11terper jaar.Volsens plan.
moeten in 1981 een zesde van alle nieuwe
autO's op alkohol lopen.
Verschillende planten worden gebruikt
om daaruit alkohol te produceren. bv. de
maniokwortel en suikerriet.Suikerriet se~

niet de voorkeur omdat de suiker die nodig 1.
voor het gistingsproces makkelijker uit
suikerriet te halen is dan uit de maniok
wortel.

Brandstofcellen.

Dit is een soort accu met een tweetal
elektrodenvan bijzondere samenstelling
en een vloeistof die niet zoals bij een
gewone accu beetaat uit zwavelzuurT
De brandstofcel ontvangt een permanente
lading aan de elektroden van een gas(aard
gas, aethaangas, zuurstof .of waterstof).
Doar de samenstelling van de vloeistof en de
bijzondere elektroden wordt het gas omgezet
10. Elektriciteit. De ontwikkel1nl van deze
brandstofcellen stuit echter op de horre
kosten van de elektroden, die uit een
edelmetaal moeten bestaan om de Chemiea.
aanta,t1ng door de vloeistof te kunnen
weerstaan. Er zijn bovendien moeilijkheden
met optredende verleizen door technies
ingewikkelde processen van reakties tussen
vloeistof en elektroden.

Elektrolyse van water.

Water bestaat uit twee elementen, nl.
zuurstof (0) en waterstof (H2).Door een
elektriese stroom door het water te leiden
wordt het water ontleed in zuurstof en water
stof. Waterstof is goed brandbaar en is
in staat te dienen voor verlicbting, ver
warming enz. Het rendement 18 .aar een derde
van aardgas .Het "afval" van deze ontled1n1
levert zuurstof op terwijl bij de verbran41.ng
van waterstof opnieuw water. wordt gevormd..



groetjes EUROWIND BV

De kleine aarde jrg. 77, Jaap 't Hooft)
voor mezelf kom ik op een energiever
bruik van max. l,S kilowattuur per dag.
Berekeningen voor'het'zuinige Nederlandse
gezin, komen in DKA uit op 9,5 kwh per
dag; hiervoor is in Gelderland een
windmolen nodig met een wiekdiSIE:ter
van zotn 9 meter (verliezen- 85% inbe
grepen) !
Het is duidelijk dat over dit bakbeest
de buren niet te spreken zullen zijn.

a het weggooien van goedbedoelde rom
I als elektriek verwarmde viskommen

n elektronische torens (sorry het moet)
omen we voor datzelfde gezin uit op zo'n
-6 kwh per dag en met de bijpassende
"ekdiameter van 5 meter houden we een
evreden buur.
ij zijn sinds enkele maanden bezig onder
e (misschien te hoog gegrepen) naam
UROWIND BV een molen te bouwen die
ovens taande eis moet voldoen. Een twee
e eis die we ons stellen is dat alles
o weinig mogelijk poen moet gaan kos
en. Dit vereist veel speurwerk bij
lopers. grofvuil en bouwplaatsen.

een VOlgend stukje zullen we wat
raktische informatie geven en wat
aD onze eigen ervaringen op papier zet
en

Die ontworsteling zou zich niet al
leen kunnen manifesteren in de vorm
van het afwijzen van energieverslin
den1e processen (autogebruik, weg
werpspullen) en het slachten van de
heilige koe der economische groei.
maar ook en dit is wellicht belang
rijker, het aantasten van machts
instrumenten die op economiseh
gebied regulerend werken.
Om. met André Gorz te zeggen:"Het is
beter de natuur de vrije hand te late
dan haar te corrigeren ten koste van
een toenemende onderwerping van het
individu aan de institutles , van men
sen aan de macht van andere mensen. 11

!!!:========~ Welke mogelijltheden hebben wij nou
om als 'alternatieven l die wildgroei
van op zonneenergie gebaseerde energi
bronnen te realiseren?
we moeten natuurlijk niet vergeten da
het aanreiken van alternatieven in
houdt dat we op een andere manier met
energie willen omgaan dan we voorheen
gewend waren. De eerste vraag die je
je kunt stellen is: met hoeveel {e1ek
trische)energie ben je tevreden?
Hiervoor zijn in het verleden allerie"
berekeningen uitgevoerd, {zie bijv.

DAAR BIJ DIE MOLEN DEEL EEN

DAAR BIJ DIE MOLEN

11 (ANP)-De Vereniging van exploitan
ten van de elektriciteitsbedrijven
in Nederland, VEEN, vreest een wild
groei op het gebied van windenergie.
Zij acht het van groot belang dat de
bouw en montage van kleine windtur
bines 'uit oogpunt van veiligheid'
om economische redenen afhankelijk
wordt gesteld van duidelijke normen
en regels."
Dit berichtje dat laatst op hel
nieuws verscheen illustreert voor
treffelijk hoe overheid en bedrijfs
leven reageren op ontwikkelingen
die ingaan tegen 'ons' nationale
energieprogramma.
De belachelijke maatschappelijke
discussie (BMD), geeft ons burgers
van Nederland de onaantrekkelijke
keuze tussen kogel of strop: leven
met het steeds aanwezige gevaar van
lekkende of uit elkaar springende
kerncentrales of het zwarte goud in
ere herstellen en de longen weer
volzuigen met kolendamp.
De recente voorstellen van onze
vrienden Van Aardenne en Ginjaar
(Volksgezondheid, jawel) zijn:
voor het jaar 2000 moeten we 40%
van de dan benodigde elektriciteit
opwekken me.t behulp van kolen,
20% met aardgas en olie en 40% zal
opgewekt moeten worden met kern
energie, kolen en/of alternatieven.
Aantasting van dit energiebeleid
bijv. in de vorm van 'wildgroei van
windmolens' zou wellicht een ontwik
keling mogelijk maken, die leidt tot
een ontworsteling aan hoog ontwikkel
de technologieën als kernenergie.
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REMEMIER HARRISBURG
BET IS NU BIJNA EEN <JAAR GELEDEN? DAT HET ONGELUK IN DE KERNCENTRALE BIJ HA.HRISBURG
PLAATSVOND. EEN <JAAR?DAT NOG STEEDS NIET BET EINDE VAN DE KERNENERGIE HEEFT GEBRACHT.
DIT ONDANKS HET VERZET DAT SINDS DIT ONGELUK ALLEEN NOG MAAR GROTER IS GEIIORDEN;
DOOR MIDDEL VAN TWEE VERTAALDE ARTIKELEN STAAN WIJ STIL BU HARRISBURG. BOLGER
STROHM SCHRIJFT OVER DE GRUWELUKE GEVDLGEN VAN EEN ERNSTIG ONGELUK IN EEN KERN
FABRIEK; VERDER VERTELT EEN VROUW UIT HARRISBURG OVER HAAR ERVARINGEN TUDENS HET ON
GELUK. HEIDE ARTIKELEN ZUN OVERGENOMEN UIT KONKRET. 18 dB.ember 1979. ZE ZUN DOOR MI<J
VERTAALD EN DAT IS VOLDOENDE RliEII VOOR DE VELE TAALIlOUTEN.

DICK

DE ERFENIS VAN
THREE MlLE ISLAND

"Kathy MaCa:tghin woont or 23 South 21 Strest in Ba.:wisburgJ Pennsylvania. Zij
V61'te ü(, hoe zij en haar vrienden het reactoronge l.uk 6PVlU'en heeft en waarmee
zij nu moet verder Zeven. rl

Kath}' -'\..{cCaughin

het ongeluk begon tussen twee en drie
uur 5 'morgens. Dat er iets in de cen
trale gebeurd was , kregen we pas SI
middags te horen_ toen de arbeiders
naar huis werclèm gestuurd. Ze werden
niet op het eiland toegelaten. Het
bericht verspreidde zich door middel van
van de echtgenoten en moeders van de
arbeiders. 5 I Avonds maakten de maat
scilappij, die eigenaar is van de cen
trale en· de gouverneur van Pennsy1
vania bekend, dat er een onbeduidend
ongeluk in <Ie centrale had plaats 
gevonden maar alles zou onê.er kontrole
zijn. Er werd niet verteld dat er ge
durenae looerdere uren tij dens de af
gelopen nacht radio-aktieve gassen
waren ontsnapt.
En zij vertelden nog. gedurende de hele
tweede dag) dat er geen probleem rou
zijn. Pas op de morgen van de derde
dag) om 11 uq.r ~ raadde de gouverneur
alle zwangere vrouwen en kleine kin
deren aan) die bir.nen een straal van
5 mijl van de centrale woOnden, de
omgeving te verlaten.

5

Toen ik dat hoorde, belde ik enige
vrienden op, die goede persrelaties
hadden) 0IIl te kijken wat ik te weten
kon komen. Daar hoorde ik dat men
sinds 6 uur s 'morgens gas had laten
ontsnappen en men liet dit gas ont~

snappen van 6 wr s 'JllOI'gens tot 11
wr. liet was een"gekontroleerde lo
zing". Een gekontrcleerde lozing be
tekent dat ..en het gas opzettelijk
heeft laten ontsnappen. Als men het
gas niet opzettelijk had laten ont
snappen dan zou het uit zichz.elf ont
snapt z.ijn. Dan was het een ongekon
troleerde loz.ing. Maar ze wisten dat
ze het zouden doen. Zij vertelden ons
niets. Zij vel'telden ons niet) dat
we thuis moesten blijven. Niets!
Toen het gebeurde) op een vrijdagmor
gen) was het mooi lreel') het was de
eerste wal1lle dag in de lente) de
kinderen _-aren op weg naar school.
Mijn dochter is twaalf. De oudere
kinderen in Amerika wachten bij· de



Three Mile I.land: »We al/live in Harrisburg«

Ze hebben net gewoon niet gedaan.
hij weten niet en wij tullen het ook
nooit weten, wat er bij Three Mile
Islend gebeurd is. Tijdens de twee
ergste lozingsperiodes waarin het
gas geloosd werd, hebben ze niet ge
weten wat er vrijkwam. DJs wij we
ten of er een dode of 10.000 dodeo
zullen kanen. Wij zullen het pas avw
over 20 jaar te weten kanen, als het
percentage kanker- en leukemiege...
vallen inde angeving verdubbeld zal
zijn. Of als kinderen, die nu kin
deren zijn. kinderen met zeer veel
betekende geboorteschade op de wereld
komen. Dan zullen wij het weten.

I De kamera-teams zijn allemaal weer
~ weg, de werelspers is weer naar

huis. Maar elke morgen, als ik uit
bed kan, weet ik, dat wat mij ook
ovel'kom.en is ~ ik het niet zal we
ten en zo is bij nlij de angst zeer
groot. Wij zijn· allemaal bang en
roeten daarmee leren leven, cmdat
wij geen andere keuze hebben. Er is
niets wat wij kwmen doen. Dat is
het verschrikkelijkste bij dit soort
ongeluk. Je krijgt geen waarschuwing
je lamt het niet tien, je loJnt het
niet voelen en het is nooit voorbij.

de armen die geen auto hadden, hebben
ze een trein ter beschikking gesteld
OOI daarmee te kunnen vluchten naar
Phi1adelphia. Alleen loopt de spoor
baan direkt langs de reaktor. Niemand
van de industire vond dat merkwaardig.
Dat had hen in het geheel niet gehin
derd. Men moet zich voorstellen, wat
er gebeurd zou zijn als men gezien
had, dat ongeveer. 500.000 mensen
die voor htm leven vluchten. Als dat
op.de film vastgelegd zou zijn, zou
dat het einde van de kernenergie be
tekent hebhen. Alleen al het zien
van 500.000 mensen, die in lnm auto1s
stappen en wegrijden zou het einde
betekent hebhen. />à1 en meteen. Ik
twijfel daar niet aan. En de beslis
sing an niet te evakueren was een be
slissing uit hehzucht. Mr Denton van
de nuclear regulatory coainission kwam
hierheen en bewerkte het ongeluk van
uit het standpunt van de regering.

weken geleden vertelde hij:
hij toen had geweten, wat hij

weet, dan was evakuering bevolen.
t was zijn job-dat toen te weten.

Ik bedoel, hij wist het toen ook.

zebra en helpen de kleintjes bij het
oversteken van de straat. ~'li.jn

dochter is zo'n klaarovertje. ·Zij
stand gedurende deze tijd volkanen
onbeschut ongeveer twee Wl' bij
een zebra.
Ik weet niet of mijn dochter kinder
en wil hebben. U. weet niet, als zij
zou beslissen art kinderen te krijgen
of dat wel mogelijk zal zijn. Wij
weten niet, als Z1j kinderen krijgt
of deze kinderen gezond zullen zijn.
Mijn beste vriendin was tijdens het
ongeluk acht weken in verwachting. Zij
ging net als alle anderen op de derde
dag weg- te laat. En wij moeten nog
een maand wachten, voordat wij weten
of alles goed met de baby zal zijn.
liet moest de mooiste tijd van haar
leven worden.
Na het ongeluk bespraken wij enige.
tijd wat we moesten doen en ik zal.
nooit die ene nacht vergeten, waar
zij ons aankeek en zei: 1 'Jie moeten
beslissen, of ik laat me aborteren
of wij houden oomiddelijk op daar
over te ptaten, omdat ik niet negen
maanden daannee leven kan, als onze
aandacht daarop gericht i511 • En ik
weet I dat zij zich elke dag zorgen
maakt:hebben we de juiste beslissing
genanen?
Niemand vertelde ons dat we moesten
evakueren. Wij werden nooit geevaku
aard. Wij deden het vrijwillig. De
mensen, die weggingen, gingen vanuit
een straal van 25 ';-.ij1 van de cen
trale en ze gingen uit zichzelf. Acht
tot tien millioen dollar hebben men
sen, die Jnm werk verlieten aan in
kansten verloren. Veel mensen werden
ontslagen, omdat ze weggegaan waren•••
Ze gingen gewoon door.
Op de vrijdag dat ik naar school ging
cm mijnkind weg te halen, heerste daar
absolute paniek. Ik heb dat zeker nog
erger gemaakt. Er waren veel kinderen
op school waarvan de oude~s niet de
mogelijkheid hadden hun kinderen van
school te halen, andat ze on~slagen

zouden worden als ze Jum werk verlieten
Of ze hadden geen auto. 11. haalde mijn
kind op. Voor de kinderen die achter
bleven, andat hun ouders ze konden
kanen halen moet dat een verschrik
kelijke ervaring geweest zijn. Missy
McCaughin's moeder houdt van haar
ze is gekanen en heeft haar opge
haald. Woaran kant mijn moeder niet?

SOIImige mensen die weggegaan zijn h
hebben hun· baan verloren. De meeste
kregen geen loon in de tijd dat ze
weg waren of het was hen niet ge
oorloofd verlof op te' nemen. Zelfs
als ze nog verlofdagen hadden, moch
ten deze niet opgenanen worden, andat
ze niet op tijd waren aangevraagd.
ln Amerika hebben wij een wonder
baarlijk systeem an moeilijke pro
blanen op te lossen. Men zegt, ze zijn
er niet. De atoanindustrie in Amerika
vertelde, dat ditsoort ongeluk niet
kon gebeuren en ze waren ook niet ver
plicht voorzorgsmaatregelen te nemen.
Oh ja, ze hebben enige schoolbussen bij
elkaar getroomeld. En een van de dwaze
dingen waartoe zij besloten was: Aan
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IAARDWARMTE IN SPIJKENISSE I
peratuurverloop. Een vuistregel voor
ederland is dat als men een kilometer
ieper komt, de temperatuur 30 gr. o.
tijgt. Maar de gesteentelagen onder
e oppervlakteliggen niet in .coie, vlakke
lakken over elkaar heen.Bet heuvelt
dergronds, er zijn breukvlakken, er

zijn meer en minder doorlatende gesteen
ten eDerkunnen verschillen zijn in de
armtegeleiding. Bovendien kunnen zich

op grote dieptenrestanten van vroegere
vulkaniese verschijnselen voordoen,
waardoor 'magmalichamen' voor verhou
dingsgewijs hogere temperaturen zorgen.
Urn de omvang en de betekenis van aard
warmte in nedsland te kunnen vaststellen
en om na te gaan welke lokaties het
meeste in aanmerking komen, zullen de
reeds beschikbare gegevens van boringen
van de oliemaatschappijen worden ge-

/H;~ ~

~
ENERGIE OP SCHOO[L...---------,

Bet ministerie van EcoDomiese Zaken
financiert samen met de EEG een groot
proetprojekt. Er is nog weinig over
aardwarmte bekend. Toch geven globale
schattingen aan dat wellicht een
derde van de nederlandse grond geschik
te reservoirs bevat. ZOu dat zo zijn.
dan is het in principe mogelijk een
hoeveelheid war_te te winnen die over
eenko.t met 250 tot 500 miljard ku
bieke meter aardgas- in bet gunstigste
geval een kwart, inhetongunstigste
nog altijd een achtste van de hUidige
geschatte vooraden gas. De praktijk
zal echter minder gunstig zijn omdat
aardgas bij uitstek transporteerbaar
1s en warmte~nergie vrijwel niet.

AardWarMte ls energie uit de aardkorst. D sondant. wordt het de moeite waard
temperatuur 1n die korst wordt hoger gevonden een uitgebreid onderzoek
naarmate de diepte toeneemt. Zo zijn er procramma op te zetten. inkJ,usief
in Nederland bijv. gebieden waar op een deaonstrratieprojekt met enkele
3000 meter diepte een temperatuur van duizenden woningen 1n Spijkenisse.
100 graden Celsius heerst. In vulka- Het Projectbureau energie-onderzoek TH
niese gebieden, o.a. Itallä en Ijsland, te Apeldoorn heeft het beheer van het
komen beetwaterbronnen aan de oppervlakte Nationaal Programma Aardwarmte en de
voor. Ze worden eveneens gebruikt voor programmaleiding van dit projekt.
stadsverwara1ng en groentekasverwaradnl. Dit projekt gaat in totaal ruim f32
In Nederland zuullen we hiervoor tot miljoen kosten (waarvan EZ ca. 24
minstens 3000 m. moeten boren. Bovendien .11joen en de EG 8 miljoen zal bij-
zal er zich op een degelijke diepte dragen.
waterhoudend gesteente. dat voldoende
poreus en doorlatend is, moeten bevin- GEOLOGIESE GEGEVENS
den. Onder Spijkenisse is dat het geval. Het is duidelijk dat de overheid in
Aan de oppervlakte kan de war.te uit eerste instantie zal willen weten in
het opgepompte water via war.tewisselaars welke mate de aardwarmte kan worden
aan een stadsverwarDdngssysteem worden benut. Vit het project zullen gegevens
doorgegeven. Dit Is nodig olldat het op tafel moetenkomen over bet tem-
water uit de grond vaak te zout is,
wat korrosie in de buizen kan geven.

PER S B E R I C H T

Utrecht, Ó februari 1980

Lessenserie "Energie, waar komt zij vandaan?" voor het voortgezet onderwijs.
Citgave: Stichting voor Milieu-edukatie. Publikatie van de lessen in het
"Bulletin", dat in 1980 zesmaal verschijnt. Abonnement 125,00, over te
maken op giro 3180199 van S.M.E. te Utrecht, o.v.v. "Abonnement Bulletinll

•

Inlichtingen: S.M.E., Oude Gracht 42 in Utrecht. tel. 030-314314.
De Stichting voor Milieu-edukatie wordt door veel leerkrachten benaderd met de vraag naar lesmateriaal over energie.
Tot nu toe kon de StiChting de tentoonstelling lIEnergie Edukatief" aanbieden. Daarnaast is nu een begin gemaakt met
het samenstellen van een uitgebreide serie lessen over energie. Deze kan los van de tentoonstelling gebruikt worden.
maar ook als aanvulling daarop.
De lessen zijn in eerste instantie bedoeld voor de hogere klassen van het voortgezet onderwijs en zullen later worden
mgewerkt voor andere vormen van onderwij s.
De beschikbaarheid van energie bepaalt in belangrijke mate de ekonomische struktuur. Maar het verbruik van energie
heeft ook zijn keerzijden. Hoe zien die eruit? Wat zijn de gevolgen voor het milieu? Voor de mensen? Voor dat
andere deel van de wereld dat "Derde Wereld lT genoemd wordt? Deze vragen geven in het kort het kader aan, waarbinnen
de lessenreeks zich bevindt. Energie als alomaanwezige bron. zonder welke leven niet mogelijk is én energie als
bedreiging voor het leven. Energie als noodzaak voor ekonomische stelsels en energie als aantasting van ekologische
systemen waarin we leven.
Deze visie op het verbruik van energie is omgezet in een lesprogramma, dat uiteindelijk 12 blokuren of 24 lesuren
zal beslaan. Telkens zullen delen van het programma gepresenteer worden in "Bulletinsn. Docenten kunnen die lessen
kiezen. die het best bij hun vak of in hun opzet passen. Er komen in elk geval lessen, die geschikt zijn voor
natuur- en scheikunde, biologie, maatschappijleer, aardrijkskunde. geschiedenis, ekonomie. De serie leent zich daarom
zowel voor een vak- als een projektgerichte aanpak. Afhankelijk van de lesinhoud varieert de werkvorm van een spel
tot een meer informatieve les. Werkvorm en lesmateriaal zijn voor leerkrachten en leerlingen volledig uitgewerkt.
De lessen 1 tot en met 3 zijn al verschenen. In maart volgt les 4 en de andere 8 komen in de loop van dit jaar.
Op de Bulletins kan men een abonneme~n~t;.:n~eme:::~n~. _
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NATIONAL'"E ENERGIEBEURS
---------------------

Het aantal bedrijven en instellingen dat gaat deelnemen aan de Nationale
Energiebeurs Beurs groeit nog steeds. Aan de beurs die van 24 tot 30
maart in de Evenementenhal te Borne wordt gehouden nemen grote instel
lingen als de Stichting Voorlichting Energiebesparing Nederland, TNO en
de Stichting Verwijdering Afvalstoffen deel, en grote bedrijven als
Fläkt en Bronswerk. Ook onder de bedrijven met produkten op het gebied
van woningisolatie is de belangstelling groot.
Tota! Energy Mobile (TOTEM), een totaal energie systeem , ontwikkeld doo
Fiat, zal een groot gedeelte van de energie- en warmwatervoorziening van
de beurs verzorgen. Dit systeen, dat is gebaseerd op de werking van een
Fiat 127 motor, gekoppeld aan een· generator, geeft een rendement va ca.
90%. Een enegiebesparing van 40% is daardoor mogelijk.
Naast energiebesparing wordt de beursbezoeker een uitgebreid overzicht
geboden van de mogelijkheden op het terrein van altenatieve energie.
Dat zonne-energie in de tachtiger jaren bekangrijk wordt is te merken
aan het aantal bedrijven dat in deze sector aan de beurs deelneemt.
Ondat hergebruik van grondstoffen (recycling) een steeds belangrijker ro
speelt in de grondstoffen voorziening en daarnaast energiebesparend
werkt, is ook dit onderdeel op de beurs ruim vertegenwoordigd.
Zo zal het Gewest Twente op de Nationale Energie Beurs het nieuwe idee
van de zOl;aheten kringloopwinkel tonen.

~.....1or.
De Uitvoerlna van het projekt als
aeheel brent in dit Stad1U11 nOl oa
ukerheden van geologiese, reservoir
technie.e en ekonoaiese aard met zicb
_e. Er wordt daarom in fasen gewerkt
Hoeveel woningen ut teindel1jk op
aardwarate worden aangesloten, 18
afhankelijk van de resultaten van
stud.ies tijdeD8 de uitvoering.
BelaJIl1'ijke onderdelen daarvan
zijn het onderzoek naar de voor
noeade mogelijkheden van Be1zoenop
slag van de aardwarmte in een ondiepe
watervoerende laag (waarvan lieD weet
dat hij aanwee!&, is) en een oncler
zoek naar andere ..thoden om tij
dens koUde winte:rpieken in ekstra
warmte te voorzien, zoals bijv. een
koDventtonele verwarminsaketel.
Het Spijkenisse-verwarmingssy.teem
zou, indien men de ..thode van tus
sentijd8. opslag koos, bestaan uit
twee diepe putten (3000 meter> en
twee putten op ca. 600 meter diepte.
Set water van ongeveer 100graden
Celsius dat van 3 km diep wordt op
gepompt, gaat naar een warmtewisse-

laar t eee~t daar zijn .arata af en
wordt via de tweede put terul8le
PGllpt naar 3000meter diepte.
In de w81"IItewia..laar wordt in prb-

• • ctpe te wintera bet water VlD het

r;::;:::::=::1::::::1 2I4itcri~$ 100»Uo.•• 'C. • atadSverwarllliDC88,8t ven.rad;
":.J:=::~:::i'rl :TuIDi oe t

a zomers verwarmt het water uit;: ,..__.. het 800 lléter dlepe Opslaare••rvoir.
Dit reservoir levert t. winters um
vullende war.te aan het stadsverwar
mDg.systeem..
De verwar.m1ngskapacitelt wordt daar
door aanzienlijk vergroot.
Om V8rstoriDc van de onderfP'ODd te
VOOrkOlleD is het van beiaDI dat
al bet formatlewater wordt terugge

erd naar de diepten waar het hoort.
pijkenisse moet een eerste aaawijzln,

leveren, hoe Nederland het boolete
endeaent van zijn aardwarmte kan
rijgen. BI' wordt gewerkt met betrek
elijk lage verwarmingswatertempera
uren; de hu.izen worden goed ceIaa

leerd en wellicht moet er een bij
zonder verwanlinpsystee. worden
gekozen. (zo zou men kunnen deDkeD
aan vloer- of lUCb.tverwarllinl. of
aan crotere radiatoren voor lapre
watertemperaturen).
Wellicht zullen ook raamcrootten en
8Uuerins vtm de woa.1ngen bijzondere
aandacht verpn.
Overigens lijkt bet er met de .018
l1jkbeden van aardwarate ekoU01lie.
niet slecht uit te zien.
In het bi JZODder _t de hutdlp,
sterk pstelSD olieprijzen zou aard
warmte ..t de traditionele leveran
tie kunnen konkureren. BeD probleem
bij bet winnen van aard.warat. V01'lllt
echter de hoge beliD1nve.terlDI.

Onderll'OJldse opslal van warmte.

Tot hoopteu 500 meter onder het a.rd
opperv18ll: kan .."oon P'Ondwater, .f
kou tig van regen, sou ctOOl'drinpn.
In het aarclwariateproer-a la een onder
zoek vervat dat zich richt op de mop;.
l1jkheid, warmte onder deze voor drink
water gesehikte bovenlaag in de grond
op te slaBD. Men kan hierbij in eerate
instantie denken aan de opsl., van
atvalw.rmte van bepaalde industrieln.
Een tweede ged.aehte is oa aardvarItte
die aeD van grote diepte heeft ge-
haald tijdelijk ln hOIere lagen op
te slaan. Via het laatste .ystee.
kan MD in de zomsr wBrllte omhoog
pompen, die bewaren tot de winter om
het. WBDneer er ek.tra warmte moet
worden toegevoerd. op p:ringe diep-
te bij de band te hebben.
Aldus kan meD de produkt1el:.apacitel t
van de kas tbare diepe boringen beter
benutten. Voor een dergelijk projekt
-oet ..n dus oDder de 500 ..ter z1tten
Voorlopig wordt er over pdacht blj
Spijkenisse de molelijkbeid van groot~

schalige opslag van warmte op ongeveer
600 ..ter diepte te bestuderen.
Aldus wil men de betekenis van onder
grondse opal.. 8n terugwinning van
wormte vaststellen. Ook daarbij is
het van belBJlg te bepalen welke lo
katies in Nederland. 88schikt zijn.
Bij dit projekt wil men onderzoeken
hoe men het een en ander ken"reali
seren zonder het ,.oloa:ies en po
cheaiea evenwicht VaD de soorten
water in de verscbillende diepten te
verstoreD.

evalueerd. In eerate lnstantie ver
aoed men datin een 40 km. brede strook
lopend van Den Ha.. naar Eindhoven, als
_de in Groningen en stukken van Drente
en Friesland aardwarmte kan worden ge
wonnen. Op dit aoaent zijn echter nog
weinig harde getallen beschikbaar.
Het kan zijn dat zieb DOS andere plaatse
als potenti'le -acelijkbeden aftekenen.
waami j men ook un bOriDgeD tot 200011
sou kUDDen denken. Deaard van het ge
steente sp.elt zoals gezegd ook ••n
belangrijke rol. Het veld waaruit wordt
gewonnen lllOet ook 1P'00t zijn en geschikt
van VOnt. Eenredelljke aar4warateput
kan zeker enkele tieniallen jaren warmte
geVeD, maar daarvoor II08t wel aan een
aantal voorwaarde worden voldaan.

Woonwijk op aardwarmte

Waarschijnlijk zullen in september
1982 de eents aardwu-.t8Woninp:n
worden aangesloten op 41. bron. Die
huizen zullen staan in Spijkenisse.
Ze zullen de eerste zijn van een wijk
wijk van N0181ijk enkele duizenden
woningen.

Door de drie onderdelen: energiebesparing, alternatieve energie en recy
cling is de beurs de eerste veelomvattende beurs op energiegebied.
Daarbij richt de beurs zich op een zo breed mogelijk publiek: voor
lichting, research en praktische toepassingsmogelijkheden gaan hand in
hand.

Technovacant 20/2/1980

B



r-;;;;D~E-::;;:S~TI~LL~E~D~O-O----lO~
Dit is het trueede artike~ in de serie over straUng.Het eerste deel

J

in Onders-troom 23, Wt28 noga"L techniss van aard. In dat a:rotikel Bijn
overigen8 pagina 14 en a ve?"Wi88e"td. Dit artikel gaat meer over het
effekt van straU1'IfI op Zevende we.aeni. Ook hierin korrum tBahnies6
temen voor. Voor sover SB in het vorige aPtikel verkl.aa:t'd zijn"
liJOMen BB uitgeZegd. El'g techniesB informatie is kursief gedPUkt.
Mensen die daat'" niet in geintere88ser>d zijn kunnen dit overslaan"
wnder de dmad van het verhaal kJ.,)ijt te raken.

HELAAS ZIJN WE AL TB LAAT

Eerst een konstatering: we zijn al te laat.
Kernenergie bestaat al. Radioaktief afaval is
allang een feit. Als we alleen naar de kern
wapens kijken dan is er al voldoende plutomnium
op de wereld an iedereen an zeep te helpen.
En dan hoeven die krengen niet eens te ontplof
fen. Het enigste wat we nog kurmen bereiken is het
stopzetten van deze rampzalige ontwikkeling.
Dus geen verdere uitbreiding. stopzetten van
de tn.l draaiend~ installaties en ontmanteling
van alle kernwapens. Dus nog zat te doen.
Maar we zitten al met een hoop troep. En dat
spul is gevaarlijk. Door dit gevaar is er een
anti-kernenergiebeweging onTstaan. Niet uit
politieke overwegingen. maar uit angst voor
de aantasting van de natwr en ons leven.
De verontreiniging van water, lucht of bodem
komt uiteindelijk altijd weer bij ons terecht.
Zowel in direkte vonn aJkiat we deel uitmaken
van een ekologiese kringloop.. waardoor we via
water, lucht of ons voedsel de vervuiling in
ons lichaam krijgen. Maar ook in indirekte vonn
andat elke aantasting van de natuur een aantas
ting is van ons leven, geluk en welzijn. Vanuit
dit besef zijn de eerste protesten tegen kernenergie
ontstaan. Pas later groeide het besef dat een
ekologiese strijd ook een politieke strijd is.
Dat de natuur, of liever de aantasting van de
natwr, een marktwaarde heeft. Het is de prij s
die we voor onze welvaart moeten betalen,
""rdt ons toch altijd onder de neus gewreven.
Met het begrip marktwaarde zijn we terecht op
het traditioneel politiek terrein.
Door deze koppeling werd de ekologiese strijd
ook een politieke strijdt terwijl tegelijkertijd
de politieke strijd oog begon te krijgen voor
het belang van de ekologiese strijd.
Een belangrijk facet van de strijd tegen keTIl
energie was en is het gevaar dat radioaktieve stof
fen en radioaktieve straling voor onze gezond-
heid oplevert. Hoe met dit gevaar wordt ange..
sprongen maakt duidelijk hoe winst en machts
helangen de bepalende faktoren zijn in de aan
tasting van de natuur. Met deze artikelen hoop
ik deze koppeling tussen politieke en ekologiese
strijd wat konkreter te kunnen kamen. Dat alleen
door afbraak van macht een gezonde wereld te
behouden v'Üt.

STRALI~,EEN STIJKJE GESCHlEDENIS.

Het besef dat radioaktieve straling wel eens
gevaarlijk kon zijn, werd pas algemeen nadat
in augustus 1945 Nagasaki en Hiroshima op
afschuwelijke wijze van de werled weggevaagd
waren. In wetenscheppelijke kringen dit besef
er echter allang. Maar het ivoren toren idee
vierde nog hoogtij. Ook hierin bracht de atoan
bom verandering.

In 1895 ontdekte Wilhelm Röntgen de röntgen
straling. Qndat hij toen de aard en de oorzaak
van de straling kon vaststellen, noemde hij ze
x-straling. In tussentijd was Thanas Edison
met dezelfde straling aan het experimenteren.
Hij ontdekte dat je met deze stralen een fluor
iserend schenn kon laten oplichten. Het gevolg
van deze ontdekking was een inst1Ul1ent t de
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fluorscoop . Op een tentoonste11 ing in New
York,. in 1896 , konden mensen zich verbazen over
hun botten en organen die met dit apparaat
zichtbaar konden worden gemaakt t zodra ze tussen
de bron en het schenn gingen staan.
Echter in het zelfde j aar ontdekte EHhu Thomson
dat dit niet zonder risiko was. Hij ontdekte dat:
-x-stralen menselijk weefsel konden beschadigen,
afhankelijk van de dosis.

-dat verschillende korte blootstellingen aan
x-stralen niet noodzakelijkerwijs minder risito
oplevert dan een grote dosis.

-dat er een iJlOlbatietijd was. Dus dat effekten
pas na verloop van tijd zichtbaar werden.
Ondanks dit hesef in de wetenschappelijke we
rIed, kon men in 1922 vaststellen dat er in de
tussentijd minstens 100 mensen waren overleden
aan een overdosis. En desondanks waren er in
de jaren vijftig apparaten in de handel waamee
je in een schoenwinkel kon vaststellen of een
schoen wel goed paste. Ik zelf heb nog met mijn
voeten onder zo'n apparaat gestaan. Wist ik veeL

Dit is typerend voor bijna iedereen. Niemand
wist hoe gevaarlijk het was. Sterker nog of het
überhaupt wel gevaarlijk was. Terwijl die kennis
al meer dan een halve eeuw aanwezig was. Maar
j a een wetenschap Et oogkleppen op maakt zich
geen zorgen hoe kemrls gebruikt wordt. En bij het
gebruik staat nu eemnaal niet het menselijk
leven en de menselijke samenleving centraal. Sterker
nog, dit soort wetenschappelijke bewijslasten
kennen maar een toekomst: de doofpot of nog liever
de prullemand.
Een goed voorbeeld hiervan is de röntgenstraling.
Alice Stewart t een huisarts uit Engeland en
George Knaele, een statistilcus hebben onder-
zoek verricht waaraan ze meer dan 20 jaar ge
werkt hebben. Dit onderzoek wijst uit dat kinderen
die voor lnm geboorte röntgenstraling ont-
vangen hebben, doordat er foto I 5 van de buik van
de zwangere moeder genanen zijn, een vergrote
kans hebben op allerlei vennen van kanker te
krijgen. Het onderzoek besloeg alle kinderen
onder de vijftien jaar in Engeland • Per jaar
stierven minstens 60 kinderen aan kanker. Vrij



Tot wnT wat ae5dliedeniJ. Dit ca UIl. te tmmI
clIt "wir haben IS nicht ~$t" in iedeT pval
niet GpIIat. De we~Ujke wereld. en oJeaene
die de~ ~ten, Whten en weteD clorIders
rood WUI' se _ beIis waren of djn.
De wiju warop de diverse ondenoeten naar Mot
ievur van stralln& belwdeld zijn .ut clddelljk
dat de :LMikIties uit het verleden, medw111il
ca winst (111 MChtsbe1qen achter sehcuien djn.
Tevens ,eeft het aan hoe de wtAlllSdlap funktioneerde
en noa steeds doet. Ile<wust of onbewust de hand
lqer lIJIllltm van dei_ die deze kemb IIbbruitt.

SrRAL.n~! sa:RTEN Dl MATEN

In dit ledeelte worden we even weer iets technieser.
fk vU even de sooru:n stn.Una: _t lul effekten
op bet ~lilk~ de revu lIten passeren.
l:lutu bebande en we de eenheden die aebruikt. worden
ca de hoeveelheid stnlu. aan te leven.

1D

Alfa-stn.1en

Alfa-deeltjes tijn positief iellden keTTll!:ll van
hel~te-esI. A~ die dil soort nralq uit
U!lden djn _tal 'ra: twre .t_. zo.l. de in
de natwT voor~ itotopen l1Ior~-U1.

lJralUJ..-llS en Urani".-ua.
Dunlaa5t djn er veel llms~t1a ,epn:d.oeeerde
isotopm. 10ab Plutorli.-ZU. dl••Ua-ltnJ.tnc
ultundell. Doordat alC.-deeltjel RIn!ef wij flllOt
zijn, hebben te een klein docm1rtnc~r-.en.
1D _lijk _fscl b.nwn :e niet \?Tder dan
qeveer eet! IliI_Ur dooTdrillllm. Door enkele
eenÛ_ters lucht lI01'dc:n te al tticrcebol.den.
tet lijkt ck.ts dit ali.-straltnc niet 10 le'VUJ"lijt
is. MN.r het teaendee1 is ...r. te djn ,"" ....
,evurUjbt. Doordat :.e heel l~l1j van
atlal!:ll WUI' xe tep:ll un botJell tlektronen bmnen
afrukkm (ionisnen), richten ::.e lJ'Otl!~ .....
Ab "" -. aantal au.m in een cel op deu wijze
wrstoord "VrOm, o!lID is het niet :0 w~1ijk
cb.t deu cel' ClrltreplA wotdt. De _te waarin iJl af
bmkelijk VlID de dosis. De cel kan Id-l vu
niedad worOm, het kan Ullieidilw J'IWD tot kmker
(vi1.dçoei) of cSe ,emti.,. W_tie lw1 Ullle
tast "OTden. GftIaln het laatste bij ,u1lchucdlttl,
o!lID kan dat leiden tot afwiJk1ncm bij het ~
slacht• .-.u-I de natwr _ soon eiaen opTUt.
cUeu heeft, doordat er dan vaak tpOntme abwtus
optreed, a- es' klI:deren op cSe .-.ld kc.:D _t
duidelijke aMjk1ncm.
liet bioloties effekt VVI alf.-strallDa iJl qewer
tim teer UI croot als cUe van blta-, of a-
Sttalilli· Dit at -'t het ionisel"elld .....eu
van alb-sttall..!le bet f"OOUt is.

Nta-sttl.1iJJ;

Nu-deeltjes tijn snel beweiende elelttn::nen.
(0/ po.it7olwll.Dit lij" u.ttJ t 'IOI ~tI
_Nt ol. d. 1l./ct:J'()nIH, lOOI1I' e 'IOI pc>.HiII>.
"/4df."l1)
Ze IUIl sneller dan .lf.-deeltjes erl djn kleiner.
Hierdoor hebben I' een srot.ere doordd.lllifl&s.
verqen dan dele. In het __dijk _fsel bmnen
Ie enkele c:entl.-eters doordriJlaen. Il!ta-strllerl
wcm5m door ..talen platen (S ...luUni_) of
door een IIIIlter lucht uae:naehouden. OOk dele
deeltjes Wnnen in _fsel elektnJnm uJ.t een
.tota stoten.. "'ti~ verqen is echter
kleiner dan die van I1f.~strall.ni.

e-- en rllntl't!\5nraliJw

Dit lijft eeen deeltjes, ..... elektro-uanetiese
eolveft. liet is f-.tli. vm 1_ licht, 111_
be1itten de stralirw V'I!f!1I111lfi meral.e als licht.
e--stralen mtstaln door u"4l.oatUel1 (.z.ie
lhiers"- 2:5), terv1jl rllnqen-straliJla mtstut
doordat er _t IIIIlt _ elelttronm nlIId de tem
_t eebeurd.
Due saal.ei:l h8bbeI1 _ leer aroot doordrÛllinp
venIIIel1 (derIk ..... ICI ten r&d.pIlfoto-s).
HIlt ionisatieverqttl b Ueiner, _ doordIt
w UI wr~ c\oordrirvnl, bram ze dwars door
het U~ pan terv1ji ze _ spoor YIil ionisaties
~terllten.



Gamna-stTalen zijn veel JOOeilijker tegen te houden.
Je hebt er een dikke wand lood voor nodig lID ze tot
een ongevaarlijk energienivo af te zwakken.
Het zelfde geldt in mindere mate voor röntgen
stralen.

Neutronen

Er is nog een soort straling, de snelle neutronen.
Dit zijn neutrale deeltjes. Doordat ze geen lading
hebben, en andat ze erg klein zijn, hebben ze een
groot doordringingsvermogen. Alleen kuns.-.tig gepr0
duceerde isotopen kurmen neutronenstralen uit
zenden.
Als zo'n snel neutron door weefsel gaat, dan kurmen
ze uit een molekwl een waterstofatoan stoten.
Daarmee verbindt het neutron zich, en vormt zo
een klein alfa-deeltje (een halve).
Dit deeltje gedraagt zich vervolgens ook als een

alfa-deeltje. -==========:-
De schade die straling in weefselcellen veroorzaakt,
is vooral het gevolg van het ioniserend vermogen
van deze straling. We hebben er al op gewezen dat
het ioniserend vermogen van alfa straling het grootst
is en die van gomma-straling het kleinst. Daar
tegenover staat dat het doordringingsvenoogen
precies de angekeerde volgorde vertoond.
On het effekt van straling weer te kurmen geven,
zijn er een aantal eenheden ingevoerd. Deze zijn
vrij moeilijk gedefinieerd. Hierdoor kurmen ze
hehoorlijk manipulatief gebruikt worden.

Q!!!!!?
Met de Curie wordt aangegeven hoeveel atanen er per
sekonde uit elkaar vallen (desintegreren).
Als maat neemt men de aktiviteit van 1 gram RadilJll.
In !lUiv"," 1It1dium vinden .r per fIl"IJ1I 37 miljard
dtlsinte(/Nties per sekonde pt.aatB. Dit Met de
Curie. OuB 1 Cla'ie::37 miljard desintegraties/ee1<onde.
Dek wordt gebruikt de mCurie=O~OOl euz.ie~ of de
~e= 0,000001 Cur.--..i....._.__

5AAN Vii

W=~ DE
~'APAl

Deze eenheid zegt dus niets aver de soort straling
die vrijkant of aver het lim-lijke effekt ervan.
Het zegt alleen maar iets aver het aantal atanen
die er per sekonde uiteenvallen.
Het onderscheid tussen laag- ,middel- en laag-aktief
afval berust meestal '" het aantal Curie per kubieke
meter. (specifieke akt>viteit-aktiviteit/gewichts
hoeveelheid) •
Hoog-aktief afval 1000-10.000 Curie/ .3

Middel-aktief afial 0,1- 1000 Curie/ .3

Laag-aktief afval minder dan 0,1 Curie/ ..3

Dit onderscheid zegt niets aver het biologies
gevaar van de inhwd. Voor dit gevaar moeten er
meer zaken bekend zijn, zoals de halfwaardetijd,
het biologies gedrag van de stof (b.v. verdwijnt
het snel of langzaam uit het lichaam) en de soort
straling die vrij kant.
Een voorbeeld:-l000 Curie Jodium-131 ......gt 0,008 g

halfwaardetijd 8,05 dagen
Na een half jaar is de aktiviteit tot onder de
0,001 Curie gezakt.

-1000 Curie Jodium weegt 5800 kg
halfwaardetijd 16.000.000 jaar

Na 320.000.000 jaar is de radio-aktiviteit tot
0,001 Curie gedaald.

Uit dit voorbeeld blijkt dat het onderscheid
laag-,middel- of hoog-aktief afval niets zegt.
De uitspraak"het handeld slechts lID laag-aktief

r
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afval" is manipulatief. Dit afval kan best

gedurende een groot aantal jaren levensgevaarlijk
zijn. Daarbij bestaat er geen ongevaarlijk radio
aktief afval.." Pas als je weet wat voor isotopen
het afval bevat, en de aktiviteit van de verschil
lende isotopen, dan kan je een uitspraak doen
aver het gevaar van dit afval (erg gevaarlijk
of heel erg gevaarlijk). Voor deze beoordeling
is de helfwaardetij d. de soort straling die afge
geven wordt en het biologies gedrag van de stoffen
belangrijk.

RiMGBN
Deze eenheid is een maat voor het ioniserend ver"
mogen van de straling.
Het is gedefinieerd al-s die hoeveeLheid B~aZ.ing~

di. in .en bepaalde Iwet>••lheid /.ucht (1,293 mgJ
een htJevutheid ionen (+ en - geZat:ûmJ vBl'oor-:-
saakt met esn totale lading van 1 E.S.E. (elektro
statiese eenheid van e'tektz-ici:teit) pm- tsken.
Aangezien juist het ioniserend karakter van de
straling gevaar voor de gezondheid oplevert, zegt
deze eenheid meer. In de praktij k is deze eenheid
alleen te gebruiken voor bêta- of g-..-straling
met een niet te grote energie (kleiner dan 1 MeV).
Bij hogere energie moet men de RI!M of RAD gebruiken.
Doordat het principe v.n een Geigerteller berust
op het ontstaan van ionen door inwerking van
straling, wordt deze eenheid nog wel regelmatig
gebruikt.
RAD
De RAD (Rllntgen absorbed dose) is een maat voor de
hoeveelheid stralingsenergie dat op een voorwerp
of lichaam valt ( 1 RAD: 10-5 joule/gram stof).
De.e maat zegt dus ook niets aver de soort stral!Jlg,
maar aver de hoeveelheid energie die ontvangen
wordt. Deze wordt niet per tijdseenheid gemeten.
Dat doen ze erna. De verschillende kleine doses
worden opgeteld, waannee ze suggereren dat je de
effekten ook maar zo mag optellen.

RI!M

De RI!M (Rllntgen Equivalent Man) is de meest ondoor
zichtigste eenheid die gebruikt wordt.
Het is een maat voor het ioniserend vennogen van
straling in bet menselijk lichaam.
Hierdoor geeft het infOtllllltie aver de schade die
straling veroorzaakt in het lichaam.
In deze eenheid wordt rekening gehouden met de
energie van de straling (hoe meer energie straling
bezit, hoe meer schade) en met de soort straling
(alfa-straling geeft meer schade dan bêta-straling).
Ook deze maat zegt niets 'aver de tijd waarin de
straling ontvangen wordt. Die tijd zit in de
IlOIDIStelling verwerkt. Daar kanen we nog op terug.
De RI!M en de RAD zijn sterk aan elkaar verwant.
Je zou kurmen zeggen dat de RI!M gelijk is aan de
RAD vennenigvuldigt met een faktor die aangeeft
hoeveel schade een bepaald soort straling aanricht.
De RI!M is vrijwel gelijk aan de RAD zolang er sprake
is van uitwendige bestraling. Uitwendige bestraling
vindt alleen plaats als men zich in een radio
aktieve z8ne bevind. Is men uit die z8ne dan houdt
de bestraling op. Voor arbeiders in de kernindustrie
en voor mensen die zich in een gebied zouden bevin
den waar een ongeluk· met een kerncentrale is
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Piet.

Willem Pauli

Het volgende artikel gaat over de specifieke
g~en van verschillende isotopen, over de nom
gevmg en over de effekten van lage dosis straling.

lichaam zit. Allereerst hebben we dan te maken met
de plaats in het lichaam waar deze radio..aktieve
bron zich bevind. Men maakt dan ook onderscheid
tussen longdosis,huiddosis, belasting van de
eierstok etc. Voor ieder orgaan gelden ook andere
nonnen.
Daarnaast zijn er ook andere aspekten. Deze ~alen
de diskussies over de de effekten van lage dos1s
radio-aktieve straling.
Allereerst neemt men bij het vaststellen van de
nonnen aan dat er een lineair verband bestaat
tussen de ontvangen doses en het effekt ervan.
Dit houdt in dat men aanneemt dat een kleine doses
gedurende lange tijd een evengroot effekt heeft als
é6n doses gedurende korte tijd.
Daarnaast neemt men aan dat een hoeveelheid straling
per gram weefsel van een orgaan als basis voor de
norm moet dienen. Dus dat het hetzelfde is of een
org""'.' in het geheel een bepaalde hoeveeU>eid
stralmg ontvangt of een heel klein stukje van dat
orgaan een hele grote doses. Als per gram orgaan
de belasting maar onder de norm blijft.
Voo~ ~ij ~e diskuss~e over de gevaren van plu
ton~lIl1 ~s d~t belangr1jk. Deze stof kan en is al
als hele kleine stofdeeltjes in het milieu ver
spreid. Hierdoor kan het als klein deeltje worden
ingeademd, en grote schade aan de longen toebrengen.
De effeJ.eten van. zo"n heet deeltje op een bepaalde
plaats In het l1chaam zullen veel groter zijn

dan wat er bij de uitgangspunten van de norm-
geving wordt aangenanen.
Vooral bij inwendige besmetting zijn alfa-stralers
het gevaarlijkst. Ze geven in een heel klein
gebiedje een sterk ioniserende straling af. Het
is gegarandeerd zeker dat er cellen zwaar bescha
digd worden, en dat de kans op kanker groot is.
Hierbij is de halfwaardetijd van het isotoop
natuurlijk belangrijk (na hoeveel tijd houdt de
straling op). Daarnaast is de zgn. biologiese
halfwaardetijd ook belangrijk. Dit is de tijd die
er voo~ nOdig is au de helft van een bepaald iso...
toop U1t het lichaam te verwijderen. Deze kan uiteen
lopen van een paar dagen tot tientallen jaren.

"

en., rgieboehet; duurzame

Dit boek van Prit. Ogg, Krik van der Boeven
en Robert Best geeft een goed overzicht VaD wat
er op alternatief (duurzaam) energiesebled r te
koop 'ls. Ook geeft het goed de .oBelijn.den 'n
de onmogelijkheden van de verschUlende al tema
tieven aan. De techDtea. kant vu de zaak wordt
goed belicht) ..ar kan door de technles niet ge
intere.seerde lezer zonder moeite worden overge
slagen.
Het boek gaat niet per definitie uit van klein
schaligheid ...ar laat ook enkele grootschalige
mogelijkheden de revue passeren, zoals zonne
satellieten en zeezonnecentrales. Mijns inziens
gebeurt dit zonder de nodige reserves en kritiek
op deze grootschaUge toestanden.

Het boek miat .en dUidelijke politieke visie.
Bet gaat er maar al te makkelijk van uit dat
indien de beleidsmakers er van overtuigd zijn
dat er goede mogelijkheden voor duurzame energie
zijn,de rest (de bevolking) wel volgt.
De schrijvers gaan vrijwel geheel voorbij aan de
belangentegenstelling die er is tU8sen bevolking
en bijv. een kernenergielobby. Zo stellen ze bijv.
tav. kernenergie dat indien de beleidsmakers een
8ociaal-psychologies onderzóek naar de weerstand
van de bevolkinC tecen kernenergie hadden gedaan,
de invoering van kernenergie al in een vroeg sta~

diumstopgezet bad kunnen worden. Ik vind dit
een naleve gedacbten,ang èo een ontkenni~ van het
feit dat het beleid bij de beVOlking zàlt moet
liggen. Het ontkent ook de ekonomiese machten, die
achter het huidige beleid van de overheid zitten.
Terecht stellen de schrijvers dat het-kernafval
probleem technies (en wetenschappelijk) niet op te
10••en i8. ~e moeten echter niet in de fout verval
len te geloven in een wetenschappelijk-technies
beleid met sociaal~psychologen en al, die wel zul
len uitmaken wat goed is voor de bevolking.
Het beleid zullen we zèlt moeten maken.
Juist bij de ontwikkeling van àlternatieve energle
vormen kunnen we ons niet peralteren dit alleen
aan de overheid en industrie over te laten, wil de
anti~kerneneTgle-bewegingover een paar jaar niet
op z'n gat liggen.

VERVOLG
de stille dood

gebeurt, is dit een schrale troost.De mate waarin
die mensen bestraald worden of zouden worden is
groot genoeg· au lichamelijke schade op te lopen.
Zelfs -bij kleine stralingsintensiteiten is het
risiko al groot genoeg (kijk maar naar het effekt
van röntgenfoto"'s).
Maar bij uitwendige bestraling heeft alleen de huid
een grote stralingsbelasting. Hierdoor is de hoe
veelheid energie die op het lichaam valt (RAD)
vrijwel evenredig-met de hoeveelheid ionisaties
in het lichaam (RIM).
Anders wordt het als de stralingsbron zich in het

12
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LANDBOUW - MILIEU -ENERGIE
lfet onde~ VM dit bl-'- iJ kerTlenlrraie. 4.l is bet
10, dat 115 je bij ~illm in een stal de MIe da& dil!
ndio lut spelm, dat :te dan' volj:ens ondenoeldrwen
VUl !'roL Q. te ~. _r _ik leven en dat koeien q>
clou IUIller ....,a. YOnl nA ndio-ûtiviteit nrtoaa'l. EJl
bierkeMeu uit bet buitmland Icbben aij nrtebni
dat de niet te iI:litnal -.Je van hBt OotiMns-biu
uit D.lblin te o.nJr.cn is aan brt feit dat hlet daarYIXlT
~1mlikte broza,..ter KIl lichte YOnI vu ndio-aktiviteit
in tic:b beeft. JUu buiten dat, rvm&1J bmellt1'tic
YOnlt ook de JwncI....... fl!Il. lewD$J1'OOt IUliCl4'TVblieai.
en bcwalll.iea wordt et in de:~ '-hoorlijk wat e
nI'rIic _rllnl1kt. In. het kader van de 'alternatif'Yc
l!nn1lic Ui oot. een bnpreld.ne van :altcmatieoq lancl
bcuo< gp :ljll plaats. In bel_ aeva11m ,ut het C~
-.1U.. al wlbeeUllldbel.d niet .wr t. belasten.

l.k \fil _ Uew vel1cUjliJ\a: aakm tussen ..~.
al ''biolClli_'' landbcur, _t tI.e op het JQlt VWl tul
beublnis 'I'OOr het aUJ.eu. Ik p.1" daarVoor '"ftl uit een
skriptie 'I. Ad hdjbnts .. Frw. Vcrtlqen, ''[Ie r.oe
llI'Óer de Cnnl", Nijllepn. juU 11179. Ad tt.ijbnts "a5
~lf lqe tijd mld YOO1" OI'lclcrstTCal, ckIs ...ten$dIap
peUjk en journalistiek 1it dat -el JO'Id.

AU ~rst _ de I.,.t.re 'ancItoao bij .. bon:n$
vatten. Hoe del di. eT teaawoordî& llit! (laat ik lti.eT
ev= de beJ-rt..Uw ubn dit ik \/'001"&1 1-.1 pnten G\"eT
de 1andbcuw, die ik ken uit dete ,tnek; dat is WOl'
al wehladerlj (kaden, VlITk.alS, kippmJ en ieu .inlIeT-_.
De zanebue lClllblut wordt eekenaertt. dnor SOIML\'ER
GklTIN:: en SPfiClALISATlE: ft'!l ,roter stuk ,rond en/Il!
_r di«G pcT boer, en het koo5e.ntn'ren op 6En boe
drijbu1. 1Ilaar'c. _t Mn. en deulfu boer steeds _r
II"OIJI!, of beesten hebben? Dit kcJr.t andat de prijU!l'l van
landlx:uopn:Wkterl (<<Jsentl.1, 'IQed1fl1.wes.lftl) niet
_stljem met de ancien prljun, IlUr veel1&Jlll:~r.
Duna _ten boeren, ca beueUcIe ~1vurt5peil te hcuden.
steeds .eer produ$eren.

Met sdIu1verrrotu. in verbmld stUll enkele vusdlijn
wlen die de mdl!rnI lanclbcvw typeren:
1) vel'iaa:ndll Il&ehatUsn~
IJ in het vee- m klei.nveebed:rijf bet optreden van
bio-iM.Istri"
1) het aebruft V&/l kunst8est en cheniese brstrijdin&s
.uidelen.
.) aanustina Viln het landschap door uvelveJ'iTOtlni
en opruben van l'o.J~l1en en bearoei~.

Ik UI deu \'JJIlteli Un voor Un bespreken.

~I~Het lebruik van iNte machines veqt veel
ien _ten de aaclllnes bij verderaaanlie

schaa1veJ'iTOlÎllll vuk veer door llOI Iratere of llOI IIOdeme
re worden vervlll\ilt1\. Veel fasen in het produktieproces ~ijn

I~rd. Een voorbeeld I.s het aebrolk van kDe1t.anks,
die vanaf 1981 verpHcht worden. En ookhat ~uien, bml!Stell
qsUn, .elken, li:ullen enven lirufMd\illtsj etc.
Nadelen djn: ludltvervuil~. l_ioverlut, een kunst
matite udlinale werkollre:evlne.

2) !1Q-UDJSTIUE. De _ zeit al dit <Ie 8Clderne "niet
Ira -le6ëïidëfl'" vee- en kJeinveeto.derij. \'OOm op de
zaqronden in GeWed'*""'. Inbant en Ll8bura. op een
lnr!ustrtllie -.nieT wordt aanaepût: "le&batterljen".
blver--, VQ'~- en 1r:uikemesterijen.(ln lardbouwtrtn
len praat 8tn tl'tlUlo/el'\S liever OYeT''verec1ellllCsbedrijvm''
of "int_leve bedrljf.-rlrc".) Het industrille dt t
in de INte aantallen dieren peT bedrijf. de JrOOtte van
deI~ el! silo's (bokken YlIn 70.ter Iq) el! de
stere 8tC:h1t11serinl: kippen dtten iJl een ltibatteTij.
voedsel ~oat. el! eieren ,aan O\..r een tl'WlSpClTtbaIIIi, ook
~ voorrud.sUo IOOnlt 8adlinaal bftoolTUd. Iloerderijen
IOOnien een soort ~·IIli\kl;sU'letjes,die oot tapitaal-

.....__...- .......--_..._-
intensief zijn, \oll11t er _t \'~l worden adJll'esteeni in
bedrijfsielloul.= en uch.inerle. De nadelen die In dit
verband van belq zijn:
a) \'oor de voedina van de dieren Is veel voedsel mdl.&
dat niet van het ellen bedrijf bil 1<aoen. VuJr,: kl:Wt het
voer bijv. sojlllttl uit ontwikkeliJli;slanden. De hiervoor
benodiade landbc:Jwa:t'Ob1 :w de IlenStn duT binnen voec\en.
Bovendien iJ er een heel transportsyst_ en veevoeder
industrie voor nodil, wat ook _r veel enerate kast.
bI Bio-lrnutrie lIOrdt ~en op een nu:r verhoudln&
Hem owerv1ak (alle dieren in hokMn of sUllenl _t
een gmot _"'ut diertfl. Gevol, is: irate .stGvendlot
ten, die door uitspOell~ uit dor ,t'Ob1 (:e _ten die
.$t tenslotte bo"iJt, ...tervervutlma: tot i~li hebben.
Bovendien :oTitn de in het _r ven.oerkt.e ~len en
anti-biotiu voor em verdere vervuiHlli V*'l de bo4elI.
en 8ilken de _se VN.), telfs qeseblkt '"OOr op het land.
Het eiwitrij1.e _r en het reit dit de -est niet buiten,
8UT in kelders van dor l.ueht af',nloten wordt opaeslqen,
veroona1:en eTie sunkoveTl..,t.
cl Col qua uiterlijk krijltll de bio-ildIstrie6l..t boee
$l1o'l en ,rote sullen. een Uldustrieel uiterlijk d..-t het
~ kJein.sdo&ltae lendsochap, dit ook noe ~Hjl.

dicht bevolkt is. untast.

13



waar recht
tot

onrecht wordt

worden, telkens opnieuw. Deze bereiding kost natuurlijk ook
weer veel energie' vervuiling. Het gaat <BIl grote hoe
veelheden: tonnen per ha landbouwgrond per jaar.
b) Kunstmest wordt vaak in te grote hoeveelhedeb gebruikt
en veroonaakt dan erge watervervuiling.. Kunstmest wordt
dan door het regenwater uitgespoeld uit de grond en kant in
sloten en riviereh. Die verstikken uiteindelijk door een
teveel aan voedsel.
c) De grond wordt er slechter door. Kunstmest kant alleen
de plant ten goede en niet het leven in de bodem. (hunus)
De voedingszouten uit kunstmest worden direkt opgenanen en
het overschot lost op en verdwijnt. Er wordt wel telkens or
ganiese stof aan de grond onttrokken (oogsten) Daardoor ver
schraalt de grond en er moet nog meer kunstmest gebruikt
worden..

een Plicht

wordt verzet

"Ik bab 11e~ blad'p', Al
... BlI1_ .....~;.

3) Het gebruik van KJJNSlMEST en BESTRIJPIJ:J;1:UPQBI BNr
(In tot de voor haar noodzakelijke produktie te kanen heeft
de landboow grote hoeveelheden kunstmest nodig. Kunstmest
heeft het voordeel dat hij makkelijk verspreid kan worden.
Het is niet zo t n vieze boel als stalmest, en het stinkt
niet. En de produktie gaat er geweldig mee anhoog. Het
gebruik van kunstmest heeft OOk enige bezwaren:
a) Kunstmest wordt ch.9nies bereid. VOOT de bereiding zijn
grondatoffen nodig. die aan het milieu onttrokken moeten

4) AANTASTING van het~ door kavelvergroting. op
rwmen van bëgroeimgentWällen e.d.. Het gebruik van
grote traktoren en machines maakt dit vaak nodig. Of men
ziet alleen het hinderlijke ervan. In dit verbandis te denken
aan ruilverkavelingsprojekten, die vaak voor het landschap
kwalijke gevolgen hsdden. Men moet wel bedenken dat een
aaneengesloten stuk grond makkelijker is voor een boer dan
een hoop kleine stukj es, maar men zou het vooral moeten
laten bij kavelroil, en oppassen JIlEt ingrepen in het
landschap. Er bestaat wel een tendens in deze richting,
ik bedoel dat men wel meer oog voor landschappelijke
waarden, maar de boeren denken op de eerste plaats
ekonanies.

~N:iOODDELEN. Ziekten en parasieten worden in
&äïî&re iiîiîdbOûW meestaldoor spuiten JllI!t chemiese

middelen bestreden••Ziekten en parasieten kanen altijd in
de natuur voor, maar meestal zijn in hetzelfde gebied
ook antistoffen en natuurlijke vijanden aanwezig. Specia
lisatie en monokultures (grote oppervlakten met 66n g....s)
zijn gunstig voor ziekten en parasieten. In tegenstelling
met de biologiese landbouw, bekanmert de gangbare landbouw
zich weinig <BIl het bewaren van een natuurlijk evenwicht.
De biologiese landbouw wil zorgen voor een gevariêerd aan
tal gewassen afgewisseld met stukken bos of houtwali.... an
zo een biologies evenwicht te helpen bevorderen. Bespuitingen
zijn schadelijk andat:
a) Waar het gaat om voedÏJ1i,smiddelen, kun je niet met ver
gif werken. andat dat direkt gevaar oplevert voor de volks
gezondheid. Een groot deel van de kankergevallen is te
danken aan alle ievaarlijke stoffen die wij met OIlze voe
ding binnenkrijgen. Het is eigenlijk te gek an fruit te
eten waarvan je weet dat er een hoop veI5if overheen
gegaan is. Maar ik doe het zelf ook.
b) De giftige stoffen hopen zich vaak op in levende
organismen, andat die geen mechanisme hebben OOI de giftige
stof te herkennen en uit te scheiden. Op deze manier is
het gebruik van bestrijdingsmiddelen een ramp voor vogels
en dieren in het wild. Zij staan vaak aan het eind van
een voedselketen, en het gif hoopt zich bij ben op tot
fatale doses. Dit gevaar gaat ook op voor de mens. Boven
dien leidt het tot een ernstige veranning van onze
leefangeving•
c) Het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen (herbi
ciden)brengt schade toe aan de in hetwild levende planten.
Verschillende van deze middelen zijn ook voor dieren
en mensen zeer gevaarlijk.
d) De chemiese industrie heeft er alle belang bij dat

het gebruik van bestrijdingsmiddelen doorgaat, terwijl er
wel alternatieven zijn (zoals het gericht inzetten van natuur
lijke vijanden, of ook nog het gebruik van lokstoffen).
D.D.T. die vanwege zijn gevaarlijkheid hier verboden is
wordt naar ontwikkelingslanden gel!xporteerd. Dus zo hoedt
het gebruik van bestrijdingsmiddelen een levensgevaarlijke
chemiese industrie op gang. Denk aan Verdugt in Tiel en
8eveso.
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ook niet naar alles zoveel mogelijk machinaal te doen.
Belangrijk pluspunt van biolngiese landbouw is dat zij
er naar streeft milieuvriendelijk te zijn in haar manier
van werken en daardoor ook produkten af te leveren waar
niet mee gekoeid is. Zij wil ook haar produkten zo direkt
mogelijk aan de konsument leve..... all de voedingSllliddelenindu
strie te anzeilen. Deze voegt in het gangbare proces nog
een hele serie smaa.1<makeTs, kleurstoffen, vulstoffen, sul
fieten, konsenreringsmiddelen toe. Van vele hiervan is al
aangetoond dat zij kankerverwekkend zijn. Je hoort toch
ook niet anders dan dat onze manier van leven, roken maar
ook zeker onze voeding de voornaamste oorzaken van kanker
zijn? liet blijkt ook hieruittdat kankerpatienten baat hebben
bij het Moermandieet, dat strikt onbespoten groente voor
schrijft aD. het organisme niet te belasten met stoffen
die haar vreand zijn.
Er zijn uiteraard problemen bij het doorvoeren van bio
logiese landbouw. Het eerste is dat ze mir.r.er zal produ
seren. Daar staat tegenover de grotere voedingswaarde van
de afgeleverde produkten.
Volgens een artikel dat een tijdje ~eleden in de kranten
heeft gestaan, kan Nederland zich voeden met biologies
geteelde produkten, maar we zullen wat minder Jlltten eten en
anders. Zijn we daartoe bereid? Ik durf hier zanaar geen
ja op te zeggen.
En dan nog een punt; voor iElll&nd die ekonanies denkt is het
niet erg aantrekkelijk een biologies bedrij f te beginnen.
Ook voor iBDaIld die iets minder ekonaDies denkt niet, want
geld speelt wel degelijk een rol, je wilt er toch van le
ven. En dat is moeilijk.
Pas als de konsumenten nadruldrelijker all biologiese pro
dukten gaan vragen zal er meer biologiese landbouw kunnen
kanen. Ook zullen de prij zen van landbouwprodukten omhoog
moeten OOI de boeren in staat te stellen een goed produkt af
te leveren zonder dat zij zelf gedwongen zijn zwart zaad te
eten.

Gangbare Kringloop

(0NDERS'l'REEPI': belastend voor het milieu)

BIOLOGIESE LANDBaJW
Het verschil tussen gangbare en altematieve of biologiese
landbouw is dat de laatste probeert te werken met middelen
die de natwr en met name het eigen becl:rijf verschaft.
De hele natuur is een kringloopproces; de biologie.e
boerderij wil ook een kringloopboerderij zijn.

wat is het essentH!:1e verschil tussen deze twee "kring_
lopen"? Dat is niet zo moeilijk te zien want in het tweede
.chema wordt op verschillende plaatsen de kringloop door
broken, moeten schaarse grondstoffen worden toegevoegd
en bovendien zijn lamstmest, bestrijdingsmiddelen, brand
stof opzich al milieuvervuilend, zoals we eerder gezien heb
ben.
Deze situatie is veel gunstiger in de biologiese landbouw
Wat betreft bemest~Îr er wordt zoveel mogelijk benest met.
J<anpost (verteerd p antenafval) en mest uit het eigen be
drijf. Chemiese hestrijdingSllliddelen worden niet gebruikt.
De ziekten die optreden in de gewassen zijn bij het gangbare
systeem voor een ~oot deel aan dat systeem te wijten: mono
kulturen, geen rekening houden met natuurlijke vijanden.
Door de biolngiese boerderij zo op te zetten, bijv. met
houtwallen en een gevarieerd assortiment van planten, dat er
ook een ekologies kringloopsysteem kan ontstaan, waar para
sieten en Inm natuurlijke vijanden, ziekten en antistoffen
elkaar in evenwicht houden. Het gebruik van machines is door
de kleinschaliger opzet beter te beperken; men streeft er

Ik geloof dat het op grond van uiteindelijke overleving no-
Biologiese Kringloop dig is op een VOIm van biologiese landbouw over

te schakelen, maar dat dit niet samen kan gaan met een maat-
MENS schappij die gedikteerd wordt vanuit de (korte baan-, korteA: ~ Itemijn-, kortzichtige) ekonanie.

=~::;:TrVffi~ ToonvC.

::":;$~~__m

ARBEID

Je moet hierbij wel bedenken det deze ontwikkeling de
boeren wordt opgedrongen, doordst de schaalvergroting
nng altijd het officiHe beleid is, en doordst de prijzen
van elementaire voedin2smiddelen niet mogen stii&..en.
De moderne landbouw wil net als de gangbare modeI'll<l
ekonanie steeds groter t steeds meer, steeds sneller. Dit
valt niet te rijmerl met een natwr die als het goed is in
een soort evenwicht blijft. Je kunt van "" ha. grond
niet telkens ml!!r en ml!!r produkt afhalen. De manier
waarop de landbouw te werk gaat is natwrvnaUëancli~ en mens
v~ig De moderne boer wordt steedS at hJ r van
~n en industrie, die _ dwingen an op een bepaalde
manier te investeren en zijn bedrijf te runnen (schaal
vergroting, mechaaisatie; "De RAlIO-hank tuimt lllle ~oeren

lIP"). ~ deze basis kunnen ook maar relatief ....inig
mensen in de landbouw een bestaan vinden (In Nederland
ca. 6\). liet gevolg is ook in de agrariese sektor bedrijfs
bel!indigingen en meer werkelozen.
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Een doktor en twee helpers kunnen een transfusie in tien minuten voor elkaar krijgen
Voor twee millioen transfusies, uitgevoerd in de eerste drie dagen, zullen nog
eens 70.000 doktoren nodi s zijn. Bovendien moeten bij zl·..aar besmette mensen }let
beendenncrg verwisseld worden. Voor iedere beendennergtransfusie heeft n:en dozijnen
dorf'rs nodig en een gespecialiseerd doktorcnteam nodig. Een ka~ voor specialisten
van l,'Ïe vele honderdduizenden nodig zullen zijn. ln de bondsrepubliek staan echter
slechts 50.000 doktoren tcr beschikking, ,,'aarvan er maar heel weinig ervaring met
rudio-aktieve besmetting hebben.
lIet aantal verplegers{-sters) die laxerende middelen uitreiken het vuil opvllllgen en
opslaan (in zoutlagen); die helpen bij het eten, het onderbrengen van reensen, voor
bedden zorgen, voor hel transport en de nazorg, voor de ontsnletting van ziekenwagens
ruimtes en andere mcdies.e apparatuur, zou milJ oenen hulpkrachten vergen. Er zal een
astroncmiese behoefte ontstaan aan hulr:.r.ateriaal. Zo zullcn er dagelijb 10 mil
hoen vcrbanden nodig zijn.
~bar de mediese verzorging zou niet alleen door dc zeer grote aantallen aan materi
aal, doktoren en verplegend personecl mislukken maar ook door het srralingspro
bleern...ant doktoren mogen sterk bestraalde mensen cm reden van deze bestraling
niet heMderen. Zij zouden zelf besmet "'orden en daannee ook anderen besmetten.

Op grond l-itrvan is ook duidelijk dat zwaar besn:ette mensen een besmet gebied niet
mogen verlaten. De straling is voor alle niet zo zwaar besmette mensen gevaarlijk,
die ze nog meer zal belasten. In de V.5. "'erden de zwaar besmette lijken. die in
militaire- operaties vielen, iJl stukken gesneden en metcrsdlep in betonnen zer-
ekn gegoten.
?olensen ervan te overtuigen vrijwillig in een gebied te blijven, waarin per uur en
per dag mensen meer radio-aktief besmet worden, is naw.'elijks voor elkaar te

krijgen. Daaran is het niet verwonderlijk dat in de "'eirug bekende rampenplannen
~ de betrokken mensen opgeroepen "'orden an de kelder 111 hUil huis op le zoekell ("'aar
'-I zij zullen sterven) of duizenden mensen in hun gebied worden ingeslotcD.

I>lij is meerdere keren door hoge officierEm verteld, dat voor zulke noodgc\'allen het
gebruik van schietw3pens en tanks geplan1 is! Ook hebben er oefeningen plaats
gevonden waarbij het Noord-Oostzeekanaal als grens gediend heert, waarachter de
radio-aktief besmette mensen tegengehouden moeten ,,·orden. Op een gegeven ogenblik
zullen de rijtuigen TlUJlIlICrs krijgen, waarmee de besmette mensen corresponderende
gebiedcn toebedeeld zullen krijgen. Het gwlstigste m.anller zal !laar Fehm3lm leiden
en de sterkst hesmette mensen zullen in het hooghesmette gebied terug "'orden ge
loodst.
[n het officit\.le gepubliceerde zogenaamde ''Evakueringsplan'' voorgeschreven wtdeli
van jodiUTItabletten, kan alleen maar aJs hlDllbug beschOU\<l'd ,,'Orden. Als de bevolking
opgeroepen wordt in het dichstbijzijnde stemlokaal joodtabletten Op te halen, maar
,,'Cgens de straling het gebouw niet verlaten mag, dan kan men dit althans vemoeden.
Bovendien ziin er geen jod,ü..IIltabletten in de st6ll.1okalen zoals een proef tdtwees.
Nog erger lijkt het als men weet , dat door deze jodiUTItabletten bij 4 tot 8 mensen
per duizend een dodelijke jodillllshock teweeggebracht kan worden en men dcze tablet
ten verscheidene dagen voor de ramp innemen moet wil het werkzaam zijn en dat men
eigenlijk ook tabletten voor de vele andere stoffen moet innemen, waarvan de radio
aktieve isotopen evencens in het lichaam komen.
Autoriteitea en politici moeten eindelijk eens bereid zijn ons op de volgende vra
gen antwoord te geven.
I. Kan men zwaar besmette mensen uit een radio-aktief besmet gebied laten komen? En
2. Indien niet, hoe zal men deze .-ensen verhtdcl'en het gebied te verlaten.
Maar hierover wordt gezwegen, zoals over zovele vragen m.b.t. kernenergie. Een vorm
van energie ~aarvan serieuze kritici beweren dat zo tot nu toe over de geheJe we
reld meer energie verbnilikt heeft dan de atOOlllindusrrie opgeleverd heeft. Een en
ergievorm, die op grond van de steeds krapper "'Ordende uranimTVoorraden alleen maar

voor enige tientallen jaren !er beschikJcing staat, als niet de ~nelle kweekrea\o':-
tor en de hoge temperatuurreaktor met de daarbij behorende opwerkingsfabrieken in

gebruik worden genanen.Maar met de "snel.lekweker" en opwerkingstechnologie beginnen
de prohlemen pas. Kant in een opweTkingsfabr~ek van de grootte van Gorleben bevindt
na een vijfjarige bedrijfsgebruik een vergelijkbare radio-aktiviteit van ongeveer
192.000 Ilirosjima-baJlJ.-n. Als slechts 1 \ procent van deze radio-aktiviteit vrij
komt en als van de vele radio-aktieve produkten, die er in de opwerkingsfabriek
zijn er maar drie bekeken worden namelijk: Cesium-134, Cesium~'37 en Strontium-gO,
dan ontstaan er bij noordenwi.rM:l een gebied met een straal, die ter hoogte van Zwit
serlind het hele Zwitserse grondgebied omvat en zich uitstrekt naar Noord-ltaliö. In
dit gebied mogen voor tientallen jaren geen landboul.produkten meer verJtouwd worden.
Als de totale radio-aktiviteit van een opwerkingsfabriek vrijkomt, dan wordt \','est
Europa onbewoonbaar. Tot ovennaatvan ramp is deze technologie niet te beheersen. Ner
gens in de wereld is een functionerende opwerkingsfabriek van deze grootte. Nergens
in de wereld is een opwerkingsfabriek, die brandstofstaven met. zo'n hoge radio
aktiviteit opwerkt zoals ze manenteel in de bondsrepubliek gepalnd worden. Inderdaad
cr is tot nu toe geen opwerkingsfabriek die probleemloos werkt.

Een ander probleem Van opwerking is eveneens niet opgelost; de kontrole over het
plutonium. Plutonium is uiterst giftig en agressief. Zo gauw het met lucht of water
in aanraking kant, oxideert het, dat houdt in dat het als kleine deeltjes in de
lucht gaat z\t'even, en aldus door menden ingeadem:l. kan worden. l'k, zet zich in de
bronchil!n vast en bestraald van daa~it de omliggende weefsels.
Plutoniun is een van de meest effektieve kankerverwekkende stooffen, die wij ken
nen. Volkenj professor GofJn3n, die de schade door lagestTalingsdoses voor de atoao
kOllfllissie (AEC) over tien jaar onderz.oc:ht, veroorzaakt een ki~ plutonillll dat in
vorm van onoplosbare luchtdeeltjes ingeadCD:I wordt, ongeveer een milliard kanker
gevallen (longkanker). Als de getroffen mensen gestorven zijn en htm lijk verbrand
of begraven zou "'Orden dan komen dezelfde plutonitmleeltjes weer terug in het milieu
en andat de halfwaardetijd van plutoniUTI ongeveer 24.000 jaar bedraagt kunnen do
zijnen mensen door hetzelfde deeltje ziek worden en sterven.
De AEC-direktcUT Clarence E. Larson vertelt dat van de kant van de industrie een
jaarlijks verlies van 1 tot 2 , als onvermijdelijk beschouwd moet worden. Een ver
schrikkelijke hoeveelheid, want al voor het jaar 2020 is jaarlijks een produktie
gepland van tienduizendcn tormtn. Een potentiëel, die als het niet absoluut geiso
leerd wordt, voldoende is CID hele kontinenten in maanlandschappen te veranderen. Wat
zelfs het bladgroenverdraagt het in de natuur niet voorkannde plutonillll niet. Dat
echter de absolute kontrole over het plutonium gedurende eeuwen zeker is , be
twijfelt zelfs het ministerie van binnenlandse zaken van de V.S. in een intern
rapport.
Plutonium oxideert echter niet alleen, het wordt ook gestolen andat het voor de
bouw van atoanbcmllen geschikt is. Uit brandstofelementfabrieken kwmen arbeiders
kleine hoeveelheden plutonium meenenen, andat de kontrole instIUl\enten op
geringe hoeveelheden niet rageren. In de V.S. is bekend geworden dat na het
testen van de rampenplannen of na bommeldeingen ,waarbij het personeel bij de
evakuering gekontroleert werd, grotere hoeveelheden strategies materiaal (ma
teriaal (waaruit atooaUxJnmcn gemaakt kunnen worden) zoekgeraakt zijn. In totaaJ
worden in de V.S. van het hoogverrijkte uranium verlies quanta van 4050 kg. en
van plutoniUTI ongeveer 850 kg opgegeven. l-beveelheJen die voldoende zijn an
vele dozijnen" nukleaire bommen aan te maken. Daarom moet er in de toekomst
rekening gehouden worden dat er nukleaire afpers;JOgingen plaatsvinden. Er zouden
atoomcentrales in grote steden of zelfs tanks met hoog radioaktief afval op
geblazen kunnen worden. In het laatste geval zou dit-aldus vindt een gehicme studie
van de ABC voor de senaat in dc V.S. - betekenen dat door de faU-out menselijk 1
leven op het noordelijk halfrond niet meer mogelijk zal zijn en op het zuidelijk
halfrond a.l1een nog maar op bepaalde plaatsen.

Bolger Strohm.
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