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ONDER'VALSE'VLAG 
· stroomrekening door Uzelf 

krant is niet wat 

werd betaald, terwijl deze 
krant op eigen rekening 
door een handje vol idealis
ten {of realisten) in hun 
vrije tijd werd geschreven. 
Dat is meteen de reden waar
om ook wij, evenals de GKN, 

WAARUIT HALEN WE IN 

2000 ONZE ENERGIE? 
WIJ ALLEMAAL, alle Nederlanders maar ook alle buitenlanders, 

hebben behoefte aan warmte, aan licht, aan voedsel, aan 
ontspanning, aan verkeer. 

U had al gezien dat er 
gelijkenis is met het U 
kende geschrift, uitgegeven 

niet met een regel~atig Dit is het uitgangspunt, dat gehanteerd ~ordt om ons ke 
verschijnend krantje aan anergie aan te s•eren. Met dat uitgangspunt kunnen ~e het 

r de kerncentrale in Dode
voorlichting kunnen doen. eens zijn; maar moet die warmte worden geleverd door een 

aard. Op onregelmatige tijd
stippen ligt die GKN-krant in 
Uw brievenbus, meestal op mo
menten dat Dodewaard weer eens 
in het nieuws is en de direc
tie het nodig oordeelt weer 
eens wat geruststellende 
"voorlichting" te verspreiden. 
Welnu dit soort voorlichting 
is ons, tegenstanders van 
kernenergie, in het verkeerde 
keelgat geschoten. Dit omdat 
deze voorlichting op z'n 
zachtst gezegd nogal onvolle
dig is en daardoor, naar onze 
mening, misleidend. 

Het is voor ons te duur... electrische tafelgrill? Moet in een huis elke kamer perma· 
0 Wellicht vraagt U zich af nent een temperatuur vzn 21 Celsius heersen? Moet het 

van~aar wij al die wijsheid licht constant en overal schijnen? Moet het voedsel met 
hebben die in deze artike- chemicaliUn {kunstmest, pesticiden), machines en kunstma-
len is verwerkt. Het is tige verwarming geproduceerd worden? Zijn verse aardbeien 
ons door plaatsgebrek niet in januari wel nodig? Moet ontspanning geleverd worden 
mogelijkeen boekenlijst te door een stereotoren, een motorjacht, een verwarmd priv~-
publiceren welke wij gebruik- z11.1embad? Is dat verkeer alleen mogelijk als we met een au 
ten om al die informatie per persoon naar het vliegveld rijden om in een 
uit op te diepen, maar U Coneerde te stappen? 
kunt ervan verzekerd zijn ---------------------------------------------------------
dat al die boeken ook op de Hemaal willen we een goede gezondheid en allemaal willen we 
kerncentrale bekend zijn. huishoudgeld verdienen en onze stereo-installatie. En allemaal willen we 
Alleen vindt a~en het daar onze AOW. 
niet verstandig U die in- Dat is de stelling van de Kerncentrale Dodewaard . Een 
formatie ~&k door te geven. leuk r ij tje leuke dingen voor de mensen; maar die goede 
U zou er eens ~cht wijzer gezondheid zitten we juist in de weg met onze vervuilde Er is voortdurend een gerust-

~tellend toontje t e beopeur en 
en als de GKN al ergens een 
probleem signaleert, dan wordt 
dat teruggebracht tot minimale 

van kunnen worden... bodem {gif) ~ater (gif) en lucht (gif). Ons huishoudgeld 
En wellicht zou U ook wat besteden ~e aan voedsel {met gif) en s tereo-installaties 
minder rustig in de buurt zijn alweer uit de mode; video en quadra moet het zijn . 
van die centrale ~onen. Als we dan aan onze AOW toe zijn , worden we opgeborgen in 

afmetingen en ach, wie zal er Tenslotte, wanneer U van ~a
zich dan nog druk over maken? ning bent dat wij meer moge
Juist, dat zijn de tegenstanders lijkheden moeten hebben om 
van kernenergie. op deze manier ons s teentje 
Deze krant wil U wat volledi- bij te dragen in het kader 
ger informeren, daar waar de van de Brede Maatschappelijke 
GKN U in de steek liet. We Discussie, dan kunt U dat 
hebben dat gedaan door precies laten merken met een bijdrage 
dezelfde onderwerpen aan te op onze rekening: Rabobank 
roeren als destijds in de GKN- Dodewaard nr. 31 .42. 59.821 
kranten, zelfs de koppen boven t . n.v. Atoomenergie? Nee 
de artikelen hebben we overga- bedankt. {gironummer van da 
nomen. In sommige van onze bank is 854600) 
artikelen hebben ~e._ook stukken Wij vinden namalijk dat, als 
uit het oorspronkeluke artikel men u van Uw eigen geld wil 
gereproduceerd en daarna voorlichten, U ook recht 
aangevuld met datgene dat de heeft op goede en volledige 
GKN voor U verzweeg . informatie en niet op het 
Een ander verschil met de echte soort geschrijf waarmee de 
GKN-krant is, dat die via Uw GKN-kr ant vol staat . 

Redactie. 

tehuizen voor ouden van dagen, waar beroepshulpverleners 
ons sterven begeleiden, omdat onze kinderen het te druk 
hebben met de welvaart. o, 11.1at willen we dat allemaal 
graag t We zullen dus eens goed moeten nadenken wat we 
e!Qenlijk allemaal ~illen, maar hoe ~e het ook bekijken: 
Het vervullen van al die wensen kost energJ.~. waarschijnlijk niet 
zoveel als we nu verspillen, maar toch veel ener~e. 

aar halen we die ener~e vandaan? Dat is een vraag die nietgemakkeliJ 
e beantwoorden is. T och moet er een weloverwogen en een 
nr•·""'"'"'"' op worden gevonden, want energie is van vitaal belangvooronze 

eving, nu èn in de toekomst. vervolg op pagina 3. 

HET AFVALPROBLEEM IN EEN 
No~~DOP ot WAAR HAALT DE GKn zo•n 

I 1 ~ GROTE nooT vAnDAAn ? 
Een r eactie op de versimpeling van de GKN in haar "voor
lichtende" artikel in Nieuws van Dodewaard no. 3. 

Bij de opwekking van electriciteit uit uranium ontstaan ra
dio actieve stoffen. Deze stoffen blijven minuten tot mil
j~enen j aren levensgevaarlijk. 

Zolang er kerncentrales zijn kent men het afvalprobleem. 
Een probleem dat men nog steeds niet heeft opgelost, en 
dat ook niet op te lossen is. Het is een probleem dat met 
de dag groter wordt . 

Over ~elk probleem praat men dan ? Welnu, dat is het pro
bleem dat ie ontstaan door het : 
Afval dat ontstaat bij de uranium mijnbouw 
•fval dat ontsta•t bij de verrijkings fabriek 
afval dat ontstaat bij de splijtstofstavenfabriek 
afval dat ontstaat bij de kerncentrale 
afval dat ontstaat bij de opwerkings fabriek 
afval dat ontstaat als de bovenstaande f~~tskBn=mnat.a==~~~; 
worden afgebroken. 

Leas verder : Wat doet Dodewaard met z ' 



WJIT DOET DODEWJIJIRD MET Z'N JIFVJIL? 
De kerncentrales en de opwer
kingsfabrieken produceren het 
gevaarliksta afval. In de op
werkingsfabriek worden splijt
stofstaven schoongemaakt door 
de nog bruikbare st•ffen te 
scheiden van de onbruikbare. 
Deze onbruikbare stoffen (de 
zgn. splijtingaproducten van 
Uraan) zijn de meest gevaarlijke 
en giftige stoffen die ar op 
de wereld te vinden zijn. In 
dit afval zitten stoffen zoals 
jodium 129, die na 16 miljoen 
jaren de helft van hun strali 
verloren hebben. Ze zeggen dat 
deze stoffen pas na rui• 600 
•iljoen jaar ongevaarlijk ge
Roemd mogen worden. Het is on
voorstelbaar hoeveel toeko.
stige generaties we met dit 
afval opzadelen. Bovenstaande 
600 •iljoen jaar is een 60x 
langere periode dan 'de tijd dat 
de •ens op aarde beeft geleefd 
en gewoond. 
Zolang het afval radio-actief 
is •ag het niet in contact ko
•en ~aet levende organis•an. 
Weinig straling kan op den d 
kanker tot gevolg hebben. 
Bij veel straling i s on~aiddel
lijke sterfte mogelijk (bv. in 
het geval van ontploffende n 
tronenbom~aen). 

de pijp uit 
Door die lange pijp van de cen
trale loost ook Dodewaard ra
dioactieve stoffen. Men ver
krijgt hierdoor de gewenat-a 
verspreiding van die stoffen 
over een groot gebied. 
Oe 'stralende stoffen zweven 
in de lucht en vallen overal 
op de grond en het . gewas. 
Zodoende kunnen we de stof
fen in ons lichaa• krijgen 
door ze in te ademen of door 
ze mat het voedsel in ons op 
te na•en. Oe stralende stof
fen kunnen in ons lichas• 
worden ingebouwd an verrich
te~ op gevoelige plaatsen 
een vernietigende werking. 
Een van de eigenschappen van 
kanker is dat het zich pas 
na 20 tot 30 jaar openbaart. 
Zodoende kunnen de ~aaneen van 
de centrale nog 10 jaar door
gaan •et te beweren dat het 
geheel ongevaarlijk is dicht 
bij een centrale te wonen. 

gkn 
Wat zegt de GKN nu over het 
afvalproblee• ? 

Het heeft in een blad als dit niet 
veel zin diep in te gaan op de 
technische achtergronden, maar we 
kunnen die wel wat nader toelich
ten, al is het maar door te vergelij
ken. 

Ook zo benieuwd hoe ze het 
zullen toelichten ? 

Zeewater is van nature al 
liçht-radioactief, is het altijd al ge
weest. De toename van radioactivi
teit door gedumpt licht-radioactief 
afval is, gemeten op het volume 
omringend oceaanwater, vriJ'wel 
nihil. 

Hier dus de eerste GKN ver-
dwljntruc; i11111ers alles is wag 
te middelen als maar door erg 
grote getallen kan worden ge
deeld. Er wordt door de GKN 
vanuitgegaan dat de radioac
tieve staffen zich in het vele 
water zullen verdunnen, maar 
dat is niet zo. 

Vergelijk het met het zgn. 

... ".uCI, ... ." ink011en van de Ne
derlander. Zo'n ~nodaal inko

verhult wel zeker da top-
salarieeen van de GKN direc-

zo'n uitapraak als "vrij
nihil" bedoelen ze •is
en de verhoogde coneen
es plutoniUil en calslum 
ge~eten zijn in de ondiepe 

gebiaden waar de Amerikanen 
de afgelopen 30 jaar vaten 

radioactief afval gedu•pt 
hebben? Tussen 1946 en 1966 

rden ongeveer 60.000 vaten 
afval gedUIIIpt in de Bay Area 
(ts). Uit onderzoek bleek 
dat ongeveer 25 % van de va
ten die men had bekeken lek
ten en dat andere vaten roest
ten. Zou de toageno~nen radio 
activiteit over 20 jaar ook 
nog vrijwel nihil zijn ? 
Maar ja dit is allemaal ver 
weg, de GKN verzekerde ons 
herhaaldelijk hoe zorgvuldig 
mo•enteel met het Nederlandse 
afval wordt omgesprongen. 
Dat werd dan ook hoog tijd ! 

8 de dumping van vaten met 
algisch afval ging het tn juni 
976 niet helemaal goed. Een 

wilde niet zinkan en toen 
ijn er maar een paar gaten in 
eprikt. Een ander Belgisch vat 
lapte op weg naar de bod~m uit 
kaar an de plastic zakken met 

fval kwamen boven drijven. In 
972 vond een Nederlandse\ vis
er een vat mat het opsch~lft : 

actief. 
is dat storten in zee 

o gevaarlijk? De vrijkomende ra
•u~,u~·~Lieve stoffen, ook die uit 

in beton gestorte vaten, ka
na verloop van tijd in het 
r terecht, worden opgenomen 

oor kleine diertjes die gage..;. 
ten worden door vissen, die dan 
vervolgens liggen te blinken in 

haringkar, ze stralen je te-
amoat. 

tiaven. Waterkracht, 
te, wind en zon zijn alterna 
van dia helemaal geen radio
actlava stoffen in het milieu 
brengen. 
Maar tot zover de. echt kleine 
problea111pjes. Nu de kern van 
het afvalproblea•. 

Maar hoe zit ·het dan met het 
hoog-radioactief afval dat bij het 
kernsplijtingsproces ontstaat? Dit 
afval, dat gevormd wordt in de 
splijtstof die in de splijtstofelemen
ten zit, wordt met die splijtstof
elementen uit de centrale afgevoerd 
naar een zgn. opwerkingsfabriek. 
Het is de bedoeling .daar de hoog
radioactieve afvalstoffen af te schei
den; ze in vaste vorm te brengen en 
te versmelten met glas. Zodoende 
wordt de kans dat die stoffen in het 
milieu terechtkomen verkleind. 

Snapt U het ? Wat hier staa~ 
zou betekenen dat de opmMr~.L· 
fabriek er juist staat om er 
die vervelende stoffen uit te 
halen. De toverstar van de GKN 
was even vergeten dat een van 
de afgescheiden stofjes (plu
tonium) het zo aardig doet als 
atoombom. En dat de zuivering 
wel noodzakelijk is omdat bleek 
dat de natuurlijke voorraad 
(zonder opwerken) uranium al 
na zo'n 30 jaar kernenergie 
opgebruikt zal zijn. 
Niet vermeld wordt dat een 
opwerkingsfabriek een veel
voud aan afval maakt dan dat 
er aan afval inkomt. Gaan we 
even uit van het afval van 
Dodewaard. 

dodewaard 
In Dodewaard bij voorbeeld ont
staat per jaar maar een halve kubie
ke meter van dit afval, nadat het 
met glas is versmolten. 

Wij vonden in de lit~ratuur 
wat maar, nl. o,a m , maar 
goéd laten we uitgaan van de 
halve kubieke meter. 
Ale dit afval in de opwer
kingsfabriek is verwerkt ~en 
komt voor dia 1 m3 afval 
B m3 afval dat net zo gevaar
lijk is als de splijtstofstaven 
en 320 m3 van het laag en 
Middelactief afval. Aardig 
cadeautje vindt U ook niet ? 
Immers we krijgen dit afval 
gratis retour uit Engeland. 
Dit omdat niet zo lang gela
den ons parlement het opwer
kingscontract heeft goedge
keurd. Men wiet wel niet 
wat men goedkeurde omdat de 
inhoud volgens de opwerkings
fabriek geheim moeat blijven. 
Maar dat is niet zo'n beletsel 
voor politici, die alleen 

Als we echter in plaats van splijt- maar schijnen te kunnen den-
stof een gelijke hoeveelheid energie ken: wie dan leeft wie dan 
zouden opwekken door de verbran- zorgt. We moeten trouwens 
ding van aardólie of steenkolen, de GKN dankbaar zijn dat ze 
zouden we een zelfs nog grotere 
hoeveelheid radioactieve stoffen in heb afval in glas willen ver-
het milieu brengen. Voor wat be- pakken. Dat verkleind i111111ere 
treft licht-radiocatief afval slaat de de kans dat het in het milieu 
milieubalans door in het voordeel terecht ko111t. 
van kernenergie in vergelijking met I t I 
fossiele brandstoffen. e op 

Kan allamaal waar zijn, maar hier 
heeft u wel da 28 GKN trucon- Maar als we dit goed begrijpen 
dar ogen. Is U gevraagd of U dat bestaat er dus een kans dat 
allemaal wil, die 30 % ovar ca- vandaag of morgen het afval 
paciteit aan electriciteit {om vrijkomt in het milieu. Dank 
het even of dia nu door kolen U GKN. Wij vinden dit echter 
of uraniu~ is opgewekt). Is U onaanvaardbaar omdat we hela-
ooit gevraagd of we ze wal no~ •aal niet gevraagd hebben om 
dig hebben dia energiaverspil- dat afval. ~ij willen geen 
lende luxe-apparaten ? afval ~aarvan een beetje van 
En als de GKN zo graag wil ver- wat er nu geproduceerd is al 
gelijken, waarom vergelijkt de genoeg is om elke bewoner 
GKN dan niet met onze alterna- van ·de aarde te verni~t~gen. 

Wij llt'illen geen afval waarmee 
op legale of illegale wijze 
atoombo~en kunnen worden ge
maakt. 

atoombelt 

Wij willen geen afval dat mil
joenen jaren bewaakt ~noet 
worden. 
Wij willen geen afval dat een 
Jom op zichzelf kan zijn. In 
1957 ontplofte in Rusland een 
opslagplaats voor radio-actief 
afval. Een gebied zo groot ale 
1alf Nederland ie voor 
den jaren onbewoonbaar. 
~ij willen geen afval dat van 
1ature nauwelijks voorko~t. 

,aar goed de GKN vervolgt met 
Daarna moeten die afvalstoffen 
voor lange tijd worden opgeborgen. 
Dat kan in bovengrondse opslag
plaatsen. Liever zou men dat t.z.t. 
in ondergrondse opslagplaatsen wil
len doen. In Nederland wordt daar
bij gedacht aan opbergen in zout
koepels die in Noord-Nederland en 
in de NoQrdzee worden aangetrof· 
fen. Technisch is dat mogelijk. 

Het onderzoek dat nodig is om te 
kijken of de zoutkoepels echt ge
schikt zijn voor dit doel stagneert, 
omdat nog geen toestemming is 
gegeven voor het doen van proefbo
ringen. 

Ja en weet U waarom niet ? 
0111dat actiegroepen hebben 
aangetoond dat het onderzoek 
zoals van Aardenne zich dat 
voorstelt volksverlakkerij is. 
Van AArdenne wilde een uiterat 
beperkt onderzoek in 2 jaar 
laten verrichten. Terwijl in 
Duitsland na zeker 10 jaar 
onderzoek steeds meer twijfels 
rezen en de zoutkoepels eig 
lijk al zijn afgeschreven als 
mogelijke opslatJJlaats. 
En wat zegt de GKN dan ? 

Overal in de wereld wordt 
onderzoek gedaan om geschikte op
bergplaatsen uit te kiezen. Dat in 
feite nog . nergens hoog-radioactief 
afval ondergro!ldS wordt opgebor
gen, hangt samen met het feit dat er 
nog maar zo'n geringe hoeveelheid 
afval uit kerncentrales is gevormd. 

Dit laatste is wel de grootst 
GKNleugen. Overal in de we 
ontstaat een steeds groter 
~ordende paniek omdat men er 
achter komt dat nergens op 
aarde plaatsen bestaan die 
miljoenen jaren onverander
baar zijn. Het enige dat je 
dan als GKN kunt doen is, 
het afvalprobleem •kleineren" 
en het verzwijgen.Dit omdat 
men niet wil erkennen dat men 
aan verkeerde keuze heeft 
ge•aakt door al het geld op 
het verkeerde paard te ver
wedden. Onze kinderen zullen 
ons eeuwig dankbaar blijven 
voor deze erfenis van onz a 
"welvaart". 
Er is een goede vergelijking 
mogelijk met het chemische 
afval. Dat er sprake was van 
gevaarlijk afval werd verzwe
gen en ontkend. De volgende 
generatie moest maar zien 
hoe dit onafzienbare en on
betaalbare probleem opgelost 
moest worden. Dat met kern-



energie on• hetzelfde kunstje 
wordt geflikt is onb'egrijpelijk. 
We hebben er kennelijk erg 
veel voor over o• onze hui
dige manier van l even voort 
te kunnen zetten. 

natuur 
We willen niet aanges proken 
worden op onze verant woorde
l ijkheid voor de toekomst van 
onze kinderen en de toekomst 
van de natuur, waar we allen 
uit zijn voortgekomen en waar 
we allen van afhankelijk zijn. 
Voor ons is het in elk geval 
duidelijk; we moeten alles doen 
waartoe we in staat zijn o• een 
proces te stoppen dat afval 
maakt waarmee op grote schaal 
huidig en toekomstig leven 
kan worden vernietigd. 

'Oh Gijs. is die helemaaiVOOt mij 17' 

26MEI 
U weet, dat er 26 mei a.s. 
verkiezingen zijn. U weet ook, 
dat de ui teindel ljke beslis
sing over "Dodewaard" bij het 
parle•ent ligt. Als U wi~t, 
dat Uw mening in dat parle
Ment tot uiting komt, ga dan 
ste•men, 26 mei. 

AKTIEVOERDERf WIE ZIJn ORT 
nou EIGEnliJK? 

Er zijn nogal wat mensen die 
een negatief beeld hebben van 
aktievoerders. Dat blijkt uit 
reacties als: "J e zou beter 
gaan werken joh, dan met fol
ders langs de s traat te dwei
len." of: "Die vuile coMmu
nisten worden rechtstreeks be
taald door de Russen om hier 
de orde te vers toran.a of: 
"Die door God verlaten pubers 
~oeten zo nodig hun generatie 
conflikten in het groot uit
vechten." of: "Aktievoerders 
zijn op rellen beluste jonge
ren di e graag met s tenen gooi
en." 
In onze groep moetQn we wel 

, eens gniffelen om deze .opmer
' kingen. De groep bestaat na
l •el ijk uit scholieren, studen-
ten, werknemers en werkgevers, 
in leeftijd varilrend tussen 
15 en 55 jaar. Nie•and is 
(gelukkig) werkloos. 
Er zijn leden uit de groep die 
inderdaad te maken hebben •et 
het generatieconflikt, •aar 
dan wel •et hun · eigen kinde
ren. Dit geldt ook voor de
genen die wer kzaa• zijn in het 

onder111ijs . 

De overeenka.st tussen de 
verschillende ~ensen in de 
groep zit hem in het feit dat 
we alle•aal tegen kernenergie 
.zijn en kiezen voor een .amen-

laving waar rekening gehouden 
wordt met de natuur en •et de 
wensen van de meerderheid 
van de bevolking. 
Dat betekent bv. dat gekozen 
wordt voor een energieopwek
king 111aar~an de gevolgen te 
overzien zijn. ~U accepteren 
geen kernenergie alleen o•dat 
een paar hoge heren en mach
tige instanties er zo van 
gecharmeerd zijn. 

Als U het eens bent met onze 
visie op kernenergie, laat 
dat dan ~erken. Het gemakke
lijkst kan dat door mee te 
doen aan de landelijke "Giro
blauw" aktie. U betaalt Uw 
elektriciteitsrekening in 2 
keer en U ver~~eldt bij de •
dedelingen: Stop Kernenergie. 
Ook kunt U ons helpen door 
financiele steun of door mee 

te doen met activiteiten van 
onze groep. U bent van harte 
welke•. 

Voor informatie: 08885- 1973 

• 

Ste•t U VVD, dan zal de le
vensgevaarlijke weg naar de 
atoo•s taat snel verder inge
slagen worden. 
Ste•t U CDA, dan weet U nooit 
wat er •et Uw sta• gebeurt; 
in elk geval is Van Agt gek 
op kernenergie. Van veel an. 
dere CDA'ers •oet je ••ar 
afwachten. 

Wantrouw alle partijen die 
zeggen: "Kernenergie is een 
noodzakelijk kwaad". 
Noodzakelijk voor wie? Voor 
de ge111one man? Of voor de 
grote maatschappijen? 
Dat kerncentrales werkgele
genheid scheppen, is maar 
zeer ten dele waar. Er is dan 
wel •eer werk voor bewakings
personeel, herdershonden, 
bouviers, Mobiele Eenheid en 
Mareehaussee. Maar als we zo 
snel motelijk overgaan op 
wind- en zonneenergie, zal 
dit veel meer en veel leuker 
werk opleveren. 
Kijkt U eens wat de bouw van 
een grote elektriciteitscen
trale kost. Kijkt U eens hoe 
weinig ~ensen daar werken. 
Van dezelfde hoeveelheid geld 
kunt U vlll 11eer mensen aan 
het werk krijgen. 
Tot nu betekende •llr ener
gieverbruik mllr auto•atise
ring. Meer automatisering be
tekent meer ontslagen en meer 
overbodige luxe-productie. 
Als we wind en zonneenergie 
gaan gebruiken, zullen veel 
Mensen, die nu· ww genieten, 
zinvol aan het werk kunnen. 
st .. · de partijen ~ie deze op
lossing willen de kamer in ! 

----------------- --

WAARUIT HALEN WE IN 

Vervolg van pagina 1 
DE TOBCOMSTIGE ENERGIE SITUATIE IN NEDERLAND 
D e elektriciteitsbedrijven hebben onlangs 
een studie afgesloten waarin wordt na
gegaan op welke branstofTen wij in de toe
koUJst ÓcWlDen rekenen, hoeveel we ervan 
nodig hebben en wat de gevolgen zijn voor 
milieu en veiligheid van het gebruik van de 
beschikbare energiebronnen. In de studie 
worden een vijftal duidelijk van elkaar ver
schillende mogelijkheden aangegeven voor 
de toekomstige energievoorzieningen van 
Nederland. Uit die mogelijkheden moet 
een keus worden gemaakt, waarbij voor 
ieder van de mogelijkheden moet worden 
nagegaan wat de gevolgen zijn voor 
bijvoorbeeld: de werkgelegenheid, de beta
lingsbalans, de veiligheid en het milieu. 
Maar ook factoren als de afhankelijkheid 
vanimport van brandstoffen uithetbuiten
land en de zekerheid waanneeover de ener· 
giebronnen kan worden beschikt spelen 
een rol. 
V.. MOGnOOIDOt 
In de studie, waarvan binnenkort een 
samenvatting wordt gepubliceerd, worden 
vijf mogelijkheden voor de toekomstige 
energievoorziening van Nederland aange
geven. Alle vijf mogelijkheden zijn verschil· 
I end van de situatie van ditogenblik en ver
schillend van elkaar. Oe eerste beschreven 
mogelijkheid is een lange-lennijnbcnade· 
ring, waarbij de wereld als één geh('c) wordt 
beschouwd. Olie wordt gereserveerd voo 
de· ontwikkelingslanden. 
I .. ers de ontwikkelingslanden 
hebben nooit zon an het waait 
er ook nooit ••• Of zou het 
niet juist in de ontwikkelinga 
landen, waar de structuur nog 
niet hele•aal op aardolie ge
baseèrd is , lonend zijn nieu~e 
energiebronnen aan te wenden? 

Nederland ge· 
bruikt zoveel mogelijk aardgas waar dat 
kan. Het transport en de petrochemische 
industrie kunnen niet zonder olie. 

Dat is waar; 111ij kunnen echter 
wel zonder petroche•ische in
dustrie en met veel •indar 
transport. Omdat 
de ontwikkelingsl~nden de olie die ze nodig 
hebben wel moéten kunnen betalen, zal de 
welvaart over de wereld anders moeten 
worden verdeeld. Dat kan niet van.de ene 

dag op de andere. Vandaar dat het een 
Jange-tennijnbenadering is. 
Mogelijkheid 2 is een korte·tennijnvisie 
gericht op Nederlandse belangen. Neder· 
land spaart zijn aardgas zoveel mogelijk 
voor nqg slechtere tijden en probt:>ertzoveel 
mogelijk olievan de wereldmarkt te krijgen. 
zolang die voor ons betaalbaar is. Voor de 
toepassing van kolen en uranium zijn inge· 
wikkelde installaties nodig die we niet op 
grote schaal bouwen. Daardoor blijft he~ 
aand('cl van kolen en uranium beperkt. De 
hiC'r gel:öchctste mogelijkheid lijkt het 
mC€'$t op de situatie waarin Nederland \ 'N· 

zcild ra a kt. als er geen duidelijk ener!!iebe· 
lt-id wordt gevoerd. 
De mogelijkheden-!.!'> en 6gaanalledrieuit 
van de overweging dat Nederland. klein 
land als hPt. is. niet. zo erg V('(') invlot>d kan 
uitoefc•n<'n op de (buitNuandst>) ent>rgi~;>· 
markt.. Spr('iding in hC'l brandstc.>fft>npnk· 
kC't. lil{t dan ook vuur de> hand 0111 nic>l nlOr 

'één gat gevangen te zitten. Kolen, olie, gas, 
uranium en zon en wind dragen bij mogelijk
heid 4 allemaal bij aan de energievoorzie
ning. 

Mogelijkheid 5 maakt geen gebruik van 
ura."!urn, ~rvan uitgaande dat kernenergie 
pohtlek met-acceptabel is. In dat geval zal 
de elektriciteitsvoorziening gebaseerd zijn 
op kolen en olie, hetgeen het noodzakelijk 
maakt dat in crisissituaties een beroep kan 
worden gedaan op aardgas. 
Mogelijkheid 6 daarentegen gaat ervan uit . 
dat met name de elektriciteitsproduktie 
voor een zeer groot deel gebaseerd is op 
kerne.~ergie. Overwegingen hierbij zijn 
enerziJdS dat de geïndustrialiseerde landen 
v?oral die technieken moeten toepassen 
d!.e voor de derd~ wereld nog niet geschikt 
ZIJn, a nderzijds dat spreiding over de ver
schillende brandstoffen wordt bevorderd 
door voor de elektriciteitsproduktie een 
brandstof toe te passen die ergens anders 
niet zo gemakkelijk voor gt!bruikt kan wor
den. 

KEUS MAKEN 
Voor de toekomstige energiesituatie in 
Nederland moet uit deze mogelijkheden 
een keus worden gedaan. Voor ieder van de 
mogelijkheden moeten de voor-en nadelen 
zo goed mogelijk worden a fgewogen om tot 
een verantwoorde keiliS te komen. De tijd 
om tot een keus te komen dringt. Over 20 
jaar zijn wij 2000 al gepasseerd. 



ALTERNATIEVE ENERGIE 
BRONNEN I 

ens wordt er onderzoek ge
daan naar: 
-getijde~~nergie 

-geo-thermische energie {aard 
warmte) 

Over de hele wereld wordt ijverig gezocht naar nieu~e ener
giebronnen die milieu-vriendelijk zijn, economisch haalbaar 
en t echnisch t e verwezenlijken. 
Echter, wat betreft ons land : in de energienota ~ordt voor 
onderzoek op het gebied van kernenergie maar liefst f105 
milj oen uitgetrokken, voor alternatieven is dit bedrag maar 
f20 miljoen. Als het geld, dat tot nu toe aan kernenergie 
i s bes teed, gebruikt zou zijn voor onderzoek naar alterna
tieve energiebronnen, dan hadden deze energievormen al • eer 
anergie opgel everd dan kernenergie. 

-energie uit planten (winnen 
van alkohol uit planten waar 
bijvoorbeeld auto's op kun
nen rijden). 

OG EEN BELANGRIJKE "ENERGIE- f~~~~~~~~~~~~ 
EVERANCIER":BESPARING 
r zijn hierboven nogal wat 

1 UI.,~,~ ...... ijkheden van energieopwek· 
ng genoemd. Al deze mogelijk· 

eden geven ons nog niet de 
We zullen U hieronder iets vertellen over de vers chillende 
energiebronnen. 

vrijheid om alles maar op te 
gebruiken. Ook het beleid van 
d• regering moet erop gericht 
zijn, dat de industrie8n geen 
apparaten ontwikkelen die 

ZONNE-ENERGIE 
Zonna-anergi e wordt opgawekt 
door warmte op te vangen van 
zon. Al s nog geen 1% van deze 
warmt e zou worden omgezet in 
energie , dan zou dat al vol 
de ener gi e l everen voor ons 
totale verbruik. 
Omdat de verwachtingen s teeds 
guns tiger worden i s men de 
l aatst e jaren verder gegaan 
onder zoek op het gebied van 
zonne-ener gie. In Nederland 1 
pen ook al vers chillende pro
j ecten~ Bijvoorbeeld woonwijken 
waar de huizen voorzien zijn van 
zonnepanelen. Uit een officieel 
Amerikaans onderzoek {door de 
Council on Environmental Quali t 
blijkt dat zonna-energie in het 
jaar 2000 in 25%, en in 2020 in 
meer dan 50% van de totale 
energiebehoeft e kan voorzien. 

WINDENERGI E 
Nog een aantal j aren geleden 
zag men overal in het l andschap 
windmolens s t aan. Het is jammar 
dat ze verdwenen zijn , want in 
ons l and zijn er gunstige •ogelij 
heden voor windenergie. 
Met kleine windmolens kan nu op 
s ommige plaat sen in ons l and 
electri cit eit worden opgewekt 
t egen concvrerende pr ijzen. 
De overheid s timuleert de bouw 
van windmolens echter niet. 
Ook hier in de omgeving van 
DOdewaard werden al verschil
l ende aanvragen a fgewezen. 
In Denemarken i s men al verder 
met de ontwikkeling van win~ 
energie dan in ons l and. 
Men kan daar in de toekomst 
wal 50% van de l andelijke be
hoefte met deze vorm van 
ener gie dekken. 

KERNENERGIE 
Di t zou een opl ossing kunnen 
zijn als er niet een paar 
probl emen waren. 
- Ur anium i s een gronds tof die 

bij dit gebrui k over zo'n 20 
~ 30 jaar uitgeput . 

-Het l evert afval waar men 
nog generaties l ang oplos
s i ngen voor moet zoeken. 
Stral i ngsgevaar. 

-Ri s ico van een ongeluk {denk 
aan Har r i sburg) 

-Kernenergie is erg duur. 
Waarom s topt de overheid j uis t 
hier zoveel geld in ? 

BlO- WI NNI NG 
boer en gaan over op het 

ebruik van bio-gas . De grond
t of hiervoor , mest , i s altijd 

zig . Oe af gewer kte mest 
t een biogas installatie 
ft al s voordeel dat het 

kvrij is en bruikbaar blijft 
normale bemesting. 

e heer Peelst ra van het In-

stituut Mechanische Arbei d 
en Gebouwen {I~AG) verklaar 
de dat binnen een aantal 
jaren zeker op 15.000 be
drijven een bio-gasinstalla
tie rendabel zou zijn. 
Naart1ate de gasprijzen stij
gen, stijgt ook de rentabi 
liteit. 

energie vragen dan nodig 
is. Waarom ver bruikt de ene 
wasmachine veel meer st~oom 

water dan de ander, terwijl 
even goed wassen ? 

o zijn er bij meer zaken vraa~ 
ns te plaatsen. 
t U mee deze verspilling 

te an ? 

ONDEI EINENEIGIE 
WOIDT ELEITIICITEIT 
DIJIJl IN NEDEILAND 

DE ST ROO MPRIJ ZE N zijn de laatste jaren al flink gestegen. Dat 
komt omdat de gas-, olie- en kolenprijzen steeds hoger worden. 

En omdat we meebetal en aan de instandhouding van een grote 
over-capaciteit aan electriciteitscentrales, ontstaan door 
een verkeerde planning, in de t ijd dat groei nog alleen
zaligmakend was. Ze zijn ook gestegen, aradat iedere stroom
verbruiker ~ee moet betalen aan de bouw van de snelle 
Kweekreactor in Kalkar ; de kos ten hiervan groeien ov~rigens 
nog met de dag terwijl aan het nut van het ding nu ook zelfs 
in kernenergie-kringen wordt getwijfeld. De Zeeuwen betalen 
ook nog mee aan de korti ng, die een stroomverslindende 
aluminiumfabriek op de kilowattuurp}'ijS krijgt. 

Elektriciteit uit kerncentrales is op het ogenblik een stukje goedkoper 
dan stroom, gemaakt uit gas en olie en ongeveer gelijk in prijs met 
elektriciteit uit kolen. 
Dat komt, omdat 11en allerlei kosten, die men tfij het gebruik 
van kernenergie moet maken , afwentelt op andere pos ten. 
De uiteindelijke "oplossing" van het afvalprobleem zal on
getwijfeld erg duur zijn, maar wordt helemaal niet meegere
kend. De kosten die gellaakt moeten worden voor de ontman
taling van een atoo~acentrale, als die ea111aal zijn diensten 
heeft verricht en alleen nog maar een grote, stralende 
s ta-in-de-weg i s , worden maar gedeeltelijk meegerekend. De 
kos ten voor bewaking en beveiliging tegen actiegroepen of 
terroristen, worden betaald uit de pot voor politie en 
justitie. 
Zou de prijs van uranium overigens steeds gelijk blijven? 
Met kernenergie wordt electriciteit 6&k duur in Nederland. 

Eén cen t per kilowattuur scheelt heel wat als er 
jaarlijks 50 miljard worden geproduceerd. 65 Procent van alle elektriciteit 
wordt gebruikt op de plaatsen waar we werken,· in fabrieken en kan toren. 
Elektriciteit is een belangrijke "grondstof" voor onze industrie. die haar 
produkten voor een groot deel in het buitenrand verkoopt. 

En wht voor producten! Chemisch bewerkt, gebleekt, vacuum
verpakten kankerverwekkend voedsel, halva-dit, halva-dat, 
wokkels , pretletters , frietsels, frutsels, fratsels. 
Electrische dekens , tandenborstels, grasmaaiers, epileer
t angen, krul-sets-voor-de-hond. Duik~oten voor Tai-wan1 
electronische beveiligings-systemen voor Zuid Afrika, 
korvetten voor Chili, wapentuig voor de vrede. Alles ver
pakt in krimpfolie, wegwerpglas, blijmakend blik of op z'n 
minst hoogglanzend edelkarton met vierkleurenopdruk. 
Allemaal producten waar we beslist niet buiten kunnen. 
Allemaal producten waarvan we gezond, tevreden en gelukkig 
worden. Daarom is het 
van belang dat onze stroomprijzen in de pas lopen met die in het 
buitenland. Dat doen ze steeds minder. Nederlandse stroom wordt 
duurder dan de buitenlandse en het verschil wordt snel groter. Dat komt 
voor een groot deel omdat onze buurlanden ook kernenergie gebruiken 
voor hun stroomproduktie. Kernenergie vervangt daar dan olie. Dat kan, 
maar er zijn wel kerncentrales voor nodig. 

En geheime contracten. En oproerpolitie. En geheime politie 
En een veilige plaats voor atoomafval. En een wondermiddel 
tegen s tralingszi ekten. Willen we dat? Hebben we dat er 
voor over? 

~de electrische instal
latie voor een huis af
gekeurd wordt, als er 
geen aansluitmogelijkheid 
op staat voor een elec
trisch fornuis. 

* van plutonium kernwa
pens worden gemaakt. 

~ongelukken met kern
centrales niet alleen 
in het buitenland hoe
ven te gebeuren. 

* voor het schoonmaak
werk in de kerncentrale 
liefst mannen met vol
tooide gezinnen wordan 
aangetrokken. 

*dhr. de Braauw lid is 
van de VNO en belangen 
heeft in het bedrij f s
leven. 

* dhr. de Braauw de Bre
de Maatschappelijke Dis
cus sie over kernenergie 
moet gaan leiden. 

~op aarde per minuut 
2 miljoen gulden ~ordt 
uitgegeven aan bewape
ning . 

*voor '~n vijfde deel 
van de kosten voor een 
Poseidon duikboot de 
malaria uit de wereld 
zou kunnen worden ge
holpen. 

*het gesprek met een 
Amsterdamse kraker al 
eens ~as gepubliceerd 
in de Telegraaf. 

* de rubriek "Mensen en 
Mening,en" in de GKN
krant alleen is versch 
nen in de 6'rs te uit
gave. 

LICHTJES 
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