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Ruim 2000 mensen varen op de been - vergeleken
met 1979 een schijntje - en toch overheerst het
gevoel dat het goed ls geweest en dat de aktie zin
heef t gehad.
Opnieuw ls e en duidelijk signasl aan "Den Haag"
gegeven. dat de bevolking in het Noord en Oost
Nederland alert ls en zi ch niet zal neerleggen bij
een besluit tot proefboringen en dumping vaD
radioaktief en ook che misch afval in de zoutkoepels.
Naarmate de regeringsplannen zich ontwikkelen. wordt
bet verzet duidelijker. Er wordt georganiseerd over
leg gevoerd en akt i e ondernomen. Kontakten worden
aangehaald e n nieuwe geopend. Er ls e en duidelijke
verbreding in de Anti Kernenergie Beweging te bespeu
ren s i nds 1979 : o.a. mensen uit de vredesbeweging en
milieubeweging scharen zich aan onze zijde en er zi j n
afspraken gemaakt met de Duitse AKB om vanaf heden
nauwer te gaan samenwerken.
Nieuwe groepen worden opgericht. Een van onze oudere
bekende zegt altijd: als j e de AKB vandaag opheft,
dan moet je hem morgen weer oprichten en ze heeft
gelijk; i mmer s wi e zwijgt s temt toe en DAT zul l en we
nooit doen in dit gevall1
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Eenmaa l in de twee
maanden kom t deze
nieuwsbr ief ui t met
als do el:

-he t e l kaar op de
hoogte houden van
landelijke en
regionale
akt i vi t ei t en tegen
ver der e t oepassing
en ont wikkel i ng van
kernenergie in ons
land .

-elkaar s t eunen in
he t verzet tegen
kernenergie en voor
een milieu
vriendelijk energie
beleid .
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Sus sn Cl eve ringa
Kr uisakke r s 4 ANNEN
0 5922 - 2158

Iost en:
Een vrijwilUge
bijdrage s t or t en op
gironummer 4929882
tnv. AIS -Drenthe
I r uisakke rs 4 ANNEN.
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Nijpels is met deze uitspraken te ver
gegaan, vindt het Tweede Kamerlid
Lansink (CDA) Hij heeft hierover kamer
vragen gesteld, die een dezer dagen
zuillen beantwoord worden.
Ook het Koepeloverleg (het maandelijks
overkoepelend ooverleg tussen de ver
schillende AKB-groepen van G~oningen en
Drenthe met de Milieufederatie Groningen
en de Milieuraad Drenthe) heeft in een
brief gereageerd op de uitspraken van
Nijpels. Zij vragen hem daarin :

- om onmiddelijke stopzetting van het
milljoenen verslindende onderzoek naar
de opslag van giftig afval in de zout
koepels omdat de provincies niet zullen
meewerken.
- direkte stopzetting van de inspraak
procedure rond de TOR-nota, van wege het
tooch maar "theoretische" karakter
ervan.
- intrekking van de aanwijzing. gedaan
aan de provincie Groningen, op
19 oktober 1987, om uiteindelijk proef
boringen en opsillag van afval - in het
streekplan wordt dit verboden - toch
gedaan te krijgen.

Het succes van een manifestatie als
GASSELTE '88 moet niet alleen worden
afgemeten aan de hoeveelheid demonstran
ten van die dag - er is zoveel meer
gebeurd dan alleen maar demonstreren.
Door de grote publicitaire aandacht zijn
veel mensen opnieuw geconfronteerd
geweest met de problematiek van kern
energie - vooral op regionaal niveau,
via de omroepen en de regionale pers is
men ui tgebreid geinformeerd. Maar ook in
de landelijke vakbonds-, partij- en
milieubladen en enkele dag en weekbladen
is er over geschreven. Mensen in de
randstad weten no ook wat er in het
"achterland" speelt.

DISKUSSIESTOF

Op z'n minst is in de betreffende 30
gemeenteraden en in de vijf proviciale
besturen, soms heet, gediscusieerd, naar
aanleiding van de vraag of er al of niet
subsidie moest worden toegekend aan de
manifestatie GASSELTE '88. Eerder inge
nomen standpunten zijn veelal nogmaals
bevestigd (de gemeente Rolde onder
streepte hun afwijzing van proefboringen
en dumping nog eens, in een telegram
naar "Den Haag")
Gemeente en provinciale besturen van
Overijssel, Gelderland en Frieslland,
die zich voor het eerst geconfronteerd
zagen met het afvalprobleem, namen bijna
unaniem stelling tegen de regeringsplan
nen.

ANTWOORD VAN N IJ PEL S

Uitspraken ontlokken kamervragen

Minister Nijpels heeft, tijdens enkele
werkbezoeken aan het noorden van het
land, soms wel zeer vergaande uitspraken
gedaan:

"de kans dat er ooit radioaktief afval
in de diepe bodem zal worden gedumpt
acht ik buitengewoon gering'

"verzet van de provincie kan onder
grondse opslag stoppe~t

"je moet nooit dwars tegen de provincie
in, je politieke wil doorvoere~t

"de diskussie rondom de opsllag van r,a,
afval in de bodem is slechts een
theoretische diskussi~t

en wij, op onze beurt zullen hem er aan
houden! 11
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Er protesteren gelukkig weer veel mensen
tegen kernenergie (87 %v.h, Ned. volk)
Het verzet heeft inmiddels een rijke
historie. En het heeft ook al vruchten
afgeworpen. Maar in de toekomst zullen
nog veel meer mensen nodig zijn om
proefboringen en kerncentrales tegen te
houden. We hopen U daarbij aan te tref
fen.

AKTIE VOEREN TEGEN KERNENERGIE

JA, NATUURLIJK

......' Ve komende tijd zullen er zowel lande
lijk als lokaal, ook bij U in de buurt,
mensen nodig zijn om verdere plannen te
maken en uit te voeren. Bv, tegen de
proefboringen. Want geloof maar niet dat
de regering die zonder meer zal afge
lasten. Op de achterkant van deze
Nieuwsbrief staan adressen van
kontaktpersonen, groepen of organisaties
die U van harte welkom heten als U hen
op welke wijze dan ook wilt onder
steunen. Neem liefst vandaag nog kon~akt

op met iemand in Uw buurt.

Er zijn drie manieren waarop de bestaan
de anti-kernenergie- en milieugroepen
vorm geven aan hun strijd voor een
kernenergievrije toekomst:
1. Het ontwikkelen van alternatieve vorm
van energie- en besparingsprogramma's.
2. Het beinvloeden van gemeentelijke en
andere overheden om hun energiepolitiek
te veranderen.
3. Het voeren van akties om te laten
horen dat het de bevollking menes is met
haar NEEN tegen kernenergie.

Van de grote landelijke organisatie~

heeft de Stichting Natuur en Milieu er
dit jaar voor gekozen om zich te
koncentreren op de diskussie over de
(on)veiligheid van kerncentrales.
De Vereniging Milieudefensie voort de
aktie SCHOONSTROOM. met een uitgekiend
plan voor energiebesparing is het moge
lijk zowel kernenergie alsook de bouw
van nieuwe kolencentrales overbodig te
maken. (zie inlegvel)
Op lokaal niveau zijn er bijvoorbeeld de
kooperatieve windmolenverenigingen, die
een eigen windmolen beheren.

Tenslotte: voor alle akties en voor en
het verspreiden van informatiemateriaal
is veel geld nodig. U kunt donateur
worden van het FONDS MILIEUVRIENDELIJK
ENERGIEBELEID. Dat is een belangrijke
financier van akties, ook van de
manifestatie GASSELTE '8&
Het adres is: Damrak 26,
1012 W, Amsterdam.

EN••••••••••wilt U meteen aan de slag?

* Vul de bon in voor de advertentie
campagne van de
Vereniging Milieudefensie, in het kader
van de aktie SCHOONSTROOM.
Voor informatie: 020-221366

* Doe mee met de aktie voor veiliger
stralingnormen van de aktie STROHALM en
bestel het boekje
"Straling, mag het ook iets meer zijn"
telefoon: 030-314314 of 030-333347

mensen blijken veel eerder kanker en
"schade" aan het nageslacht te krijgen
dan aangenomen:

* Vul de bijgevoegde protestkaart in en
zend Uw "gezouten kritiek" aan de Tweede
Kamer.



VLAK OVER DE GRENS ••

* Verzoek om uitstel ingebruikname kerncentrale EMSLAND niet ingewilligd.

VERZOEK OM UIT$TEL INGEBRUIKNAME KERNCENTRALE EMSLAND NIET IIIGEWILLIGl>.

De stichting Rurgerinspraak over de grens is vast.besloten de juridische

strijd voort te zetten, en zal U op de hoogte houden.

• OLDENZAAL - De Twentse
stichting Burgerinspraak over
de Grens zet het proces \'oort
tegen de bouw van de kerncen
trale in Lingen (BRD)dat vlak
bij de grens metNederland ligt.
De bezwaren tegen de centrale
zijn doorC.Hamers,een lid van
de stichting, ingediend bij het
Verwaltungsgericht in Osna
brüek,

De organisatie is opgericht
om vanuit Nederland invloed
te hebben op ontwikkelingen
in het Duitsegrensgebied. Bur
gerinspraakoverdeGrens ver
wacht dat dé rechtbank in Os
nabrück zich in februari of
maartvolgendejaaroverde be
zwaren tegen de kerncentrale
zal uitspreken. Eerder ontzeg
de deze rechtbank Hamers het
recht om als lidvan de stichting
bij de rechter te klagen overhet
feit dat de deelstaat Nedersak
sen bezwaarschriften vanuit
Nederland niet had erkend. De
Nederlanders, die 4..000 be
zwaren hadden ingediend,
werden zelfs niet als toehoor
der bij de hoorzitting over de
bouw van de centrale toegela
ten.

Stichting
in Twente
blijft tegen
kerncentrale
in Lingen
procederen

postgiro: 4268954

K.v~K. Hengelo (0):
S 028.897

J. Holsheilll8r, secretaria

telefoon:
05410 - 15013

sekretariaat:
Sparstraat 43

7572 TN Oldenzaal

16 april 1988

STICHTING
BURGERINSPRAAK
OVER DE GRENS

De stichting Burgerinspraak over de grens is van mening dat de handelswijze

van de rechtbank te LUneburg neerkomt op het \/Sigeren 1/I1.n rechtsbescherming

aan lIamers. Temeer omdat door een foute beslissing van het Verwaltungsgericht

te OsnabrUck (het wigeren van de toegang tot de Duitse rechter) de behandeling

van zijn al in 1982 ingestelde beroep tegen de eerste deelvergunning pas in

1987 is begonnen. Het het opstarten van het nucleaire gedeelte Van de centrale
wordt immers een situatle geschapen die voor de eiser potontiele gevaren

met zich meebrengt, waartegen hij zich Juist middels de in behandeling zijnde

beroepsprocedure wil ververen.

Door de nogal ongebrulkelijke stap om op een beslissing in de kort geding

procedure vooruit te lopen, laadt de rechtbank de verdenking op zich dat ze

bij voorbaat de belangen van de kentenergie industrie zvaarder laat wegen dan

de belangen van de bevolking aan weerszijden van de grens, vertegenwoordigd

in de persoon van Coen Hamers.

Op 1,3 april J.1. is de kerncentrale Emsland te IJ.ngen opgestart. Op de eis

van Coen Hamers om de ingebruikneming uit te stellen tot na de behandeling

van zijn bezwaren in een kort geding, is eerder op die dag negatief beslist

door het Obervervaltungsgericht te LUneburg.

Op ,30 IIlI18.l't j.l. is de vierde deelvergunning voor de kerncentrale EInsland,

de vergunning voor het opstarten van het nucleaire deel van de centrale,

door de deelstaatregering van Niedersachsen verleend. Coen Hamers uit Lattrop.

Brecklenksmp heeft direkt daarna via zijn advokaat, Prot. Gerd Winter uit

Bremen, beroep tegen deze vergunning ingesteld. Tevens heeft hij geeist dat

de verlening van de bedrijtsvergunning wordt opgeschort in atllachting

van de behandeling van zijn beroep in kort geding. Dit betekent dat het Ober

vervaltungsgericht eerst het gemotiveerde verzoek van Hamers dient te behan

delen om de ingebrUikneming uitte stellen totdat sijn beroep tegen zowel de

bedrijfsvergunning als de eerste deelvergunning door de rechtbank zijn behsu

deld; vóór deze uitspraak in kort geding dient de kerncentrale niet opgestart

te worden. Dit gemotiveerde verzoek is op 11 april bij de rechtbank te LUneburg

ingediend.

Desondanks heeft de rechtbank, nog voor dat ze dit kort geding in behandeling

heeft genomen, op 13 april besloten dat het opstarten niet behoefde te worden

uitgesteld, hetgeen dan ook diezelNe dag nog gebeurde. De behandeling van het

kort geding zal volgens YerllRchting nog dese uard tijdens een zitting van het

Oberverwaltungsgerlcht te LUneburg plaatsvinden.



* Geologische verrassingen in zoutkoepel GORLEBEN.

Volgens geoloog prof. dr. Eckhard Grimmei van de unversiteit van
Hamburg, hergbergt de zoutkoepel van Gorleben meer geologische
"verrassingen" dan verwacht.

- de "gipshoed", die de zoutkoepel (voor water ondoordringbaar) zou moeten
afdekken, blijkt te worden door sneden door lagen waterdoorlatend zand
en klei, die honderd meter in het zout van de koepel reiken.

- de invloed van het grondwater reikt 140 tot 170 meter diep in de top van
de zoutkoepel zelf.

Prof. dr. Klaus Daphorn, geoloog van de universiteit van Kiel onthult nog
meer "verrassingen":

- er zijn drie pekelbellen (magnesiumchloride) aangetroffen, die op
verschillende diepten in de zoutkoepel onder hoge druk staan en
"wandelen" door het zout.

- het centrum van de zoutkoepel bestaat niet, zoals werd verwacht, uit
louter oud, homogeen steenzout. Ook het centrum is grillig doorsneden
door allerlei lagen jonger gesteente, waaronder het beruchte carnalliet.
Schachten en mijngangen moeten minstens tweehonderd meter uit de buurt
van deze lagen blijven. Mijnbouw dwars door deze lagen is dus
onmogelijk.

- het grondwater passeert veel sneller de "gipshoed" dan werd aangenomen.
in minder dan honderd jaar, Lp,v, 770 tot 2540 jaar!

Prof. Duphorn adviseert dan ook in een rapport aan de S.P.D.-fraktie van
de Bondsdag verder af te zien van Gorleben als mogelijke dumpplaats van
hoog r .a, afval.
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~ BETAALWIJZE A K B NIEUWSBRIEF N I E U W ~
lij lij
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~ Om de druk- en verzendkosten van de ~
~ nieuwsbrief te kunnen dekken, werd tot ~
~ op heden van iedere nieuwsbrieflezer, ~
~ een vrijwillige bijdrage gevraagd. Via ~
~ een bescheiden oproep werd U van tijd ~

~ tot tijd aan de betaling herinnerd. Het ~

~ ontbreekt ons echter, op deze manier aan lij

~ een finacieel overzicht - vandaar dat ~
~ wij het nu anders gaan doen: ~
~ ~
lij ~
~ U treft hierbij een acceptgiro aan, ~
~ waarmee U Uw- overgens nog geheel vrij- ~
~ willige- bijdrage voor 1988 aan ons over ~
~ kunt maken. ~
~ Eens per jaar zullen wij een acceptgiro- ~
~ kaart bij de nieuwsbrief insluiten. ~
lij i!
I ~
~ Lezers die hun bijdrage voor dit jaar I
~ ~
~ reeds hebben overgemaakt kunnen deze I
~ kaart als niet verzonden beschouwen. ~
~ i!
lij ~I lij
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letten of er op een bepaald moment

genoeg van in voorraad is?

Hoeten we zonodig tomaten eten in de

winter?

Windenergie is op te /YRL

slaan in zoutkoepels--

NOU DAT WEER !

Heeft u ook gelezen, dat nu "milieu

minnende" voorst.anders van windenergie

bbk al plannen maken voor de zoutkoepels?

Voor het opslaan van in waterstof ge

akkumuleerde energie in die koepels?

Nou, daar moeten we dan maar eens een

goede diskussie over opzetten.

Zou het niet verstandiger zijn om eerst

onze energiebehoefte eens flink omlaag

te krijgen? En om de afname-pieken van

b.v. elektriciteit af te toppen?

En om de gebruikers opnieuw te wennen aan

het feit, dat niet alles op alle momenten

grenzeloos verkrijgbaar is? Zodat we

met de afname van energie weer gaan op

wel

• LEER - De zoutkoepels blij
ven begeerde ruimten. Dit
weekeinde werd duidelijk dat
zelfs milieuminnende groepe
ringen er hun voordeel' mee
denken te kunnen doen. Dat
bleek in het Duitse Leer, waar
voorde tweede keereen winde
nergiebijeenkomstwerd geor
ganiseerd door de plaatselijke
volkshogeschool, in samen
werking met de Friese werk
groep Windenergie Benutting
en het Autonomes Fehnhaus in
Ostrhauderfehn. De eerste bij
eenkomst was in 1986 en toen
was men met die koepels nog
niet zover.

Opslag van 'overtollige'

windenergie in zoutkoepels
moet kunnen, is een oordeel dat
in windmolenhoudende kring
heeft postgevat. Een appeltje
voor de dorst voor windarme
perioden. Volgens deskundi
gen kan de energie worden ge
bonden in waterstof en vervol
gens de koepel in.

Het was niet het enige op
merkelijkegegeven van de con
ferentie. Zo blijkt Noordduits
landde werkgelegenheidvia de
windenergie een opmerkelijke
stimulans te verschaffen. Twee
of drie fabrieken zetten zich
aan de aanleg van een groot
aantal parken. Een veelheid
van bedrijven is daarbij inge
schakeld.

Allemaal vragen die we onszelf, gas-

en elektrièiteitsverbruikers. maar eens

moeten stellen. En dan moeten we bedenken,

dat het niet alleen het rechtstreekse

energieverbruik is, waar we aan meedoen.

Ook (bijna) alles wat we verder kopen

kost energie, namelijk de energie die

voor de produktie gebruikt is.

De investeringen die nodig zouden zijn

voor het akkumuleren van energie zouden

we misschien veel beter kunnen vervangen

door investeringen in het pLanmatig en

.1iAuki.t.lIu!..eL verminderen van de afname

van gas, elektra, water, enz.

Het is maar aan welke kant je als samen

leving je investeringen doet ••• in het

veiligstellen van een grenzeloos verbruik,

of in het verkleinen van de afname van

energie (en grondstoffen)
Het is aan ons allen om met die planning

mee te denken •••en mee te doen!
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Inons eigen land zijn de afvalproblemen nog
betrekkelijk gering, ondenneer vanwege het
relatief kleine aantal kerncentrales dat we 
tot nu toe - hebben. Dat neemt niet weg dat
ook hier de internationale optie scherp in de
gaten wordt gehouden.

Gecoördineerd door het Interna
tionaal Energie Agentschap (NEA) in Parijs
wordt samen met een aantal andere westerse
landen al een aantal jaren gestudeerd op de
mogelijkheid vankernafvalberginginde oce
aanbodem. Het onderzoek concentreert zich
op berging van hoogactief afval in het sedi
ment van de oceaanbodem op zo'n vijfdui
zendmeterdiepte. Dezemaniervanberging,
waarbij het afval in torpedo-achtige contai
ners in de oceaanbodem wordt geschoten.
zoueen alternatiefmoetenbiedenvoorde op
slag in zoutkoepels. Twee gebieden zijndoor
de NEAals in principegeschikt aangewezen:
een lokatie duizend kilometer ten zuidenvan
de Azoren en een in het Caribisch gebied.

Dat het huidige kernafvalprobleem nog niets
is vergeleken met watons inde toekomst nog
staat te wachten is zeker. Het Amerikaanse
Worldwatch Instinnerekendeonlangsuit dat
in de komende dertigjaar ongeveer350 kern
reactoren vanwege hunouderdomuit gebruik
zullen moeten worden genomen. Dat levert
behalve enonne kosten en grote problemen
bij de ontmanteling ook gigantische extra
hoeveelheden zwaar radio-actief afval op.
'Vanaf 1990mogende opwerkingsfabrieken
in Sellafteld en La Hague volgens contract
het kernafval naar de landen terugsturen',
zegt De la Court van Wise. 'Dan zal het af
valprobleem in de Europese landen echt gaan
spelen. Voorzoverwij wetenis het tot nu toe
niet tot werkelijke dumpingvanhoogradioac
tief afval in de derde wereld-of in de oceaan
gekomen. Maar het is duidelijkdat die optie
steeds aantrekkelijker zal worden. Er zijn
sterke argumenten die daarvoor pleiten: hel
ontbreken van de geschiktegeologische om
standigheden in veel geïndustrialiseerde lan
den. het feit dal eigen opslag in landen met
kleinenucleaire programma's veelte duur is,
de sterkeoppositie tegen kernenergie in veel
westerse landen. Ikbetwijrel ofde regeringen
die zich nu nog fraai ethischopstellen tegen
die tijd hun poot nog stijf zullen houden, ze
ker niet als de nucleaire industrie aanbiedt:
laat ons dat afválprobleem maar oplossen.
We lullen meI de milieubewegingen daar er
uiterst waakzaam voor moeten zijndat dum
pen in de derde wereld niet de oplossingvan
ons radio-actieve probleem gaat worden.' •

niet te slopen maar in de Atlanti·
sche Oceaan ten zuidwesten van
de Ierse kust opzettelijk tot zin
ken te brengen. "Weg te brengen"
heetdat.

Slopen van dit 25 jaar oude
schip aou veel te kostbaar zijn.
terwijl men dan bovendien ook
geen raad zou weten met het
(hoogactiève) radioactieve afval.
Het in zee dumpen van dat afval
is altijd internationaal verboden
geweest. Het dumpen van laagac
tief radioactief afval in de Atlan·
tische Oceaan is door Engeland
stilgelegd sinds 1983, toen de
Britse vakbond van zeelieden wei
gerden nog langer aan dumpin
gen mee te werken. Bij het "weg·
brengen" van ondereeeërs is deze
vakbond echter niet betrokken:
dat is een zaak voor de marine.

Steeds meer oude, met kerne
nergie aangedreven oorlogssche
pen worden rijp voor afschaffing.
In de kom~nde vijf jaar staan er
alleen in Engeland twee kernen
derzeeêrs vah de Valiant Klasse
en in de komende tien jaar vier
van de Polaris R Klasse op de lijst.
Deafschrijvingslijsten van VS en
SU zijn niet bekend. maar hun
vloten zijn groter en zeker zo oud.

Als de Britse regering de HMS
Dreadnought, die nu in de Schotse
haven Rosyth ligt, laat zinken;
schept dat een internationaal pre
cedent. Dat de oude onderzeeër
eerst van kernwapens zal worden
ontdaan en met beton za) worden
volgestort, zal niemand ge
ruststellen,.

\-{··'11 IU1\ ~

Wegbrengen

Het zijn misschien de giganti
sche omvang en de ontoeganke
lijkheid van dit probleem, die er
toe hebben bijgedragen dat het
niet die publieke aandacht kreeg,
die het verdient. De Ierse milieu
beweging Earthwatch slaat nu
echter internationaal alarm, om
dat de Britse regering dreigt haar
oudste kernonderzeeêr, de 3000
ton metende HMS Dreadnought.

KeesWiese
over

De milieubeweging'en anti
kernenergiebeweging be
gint zich terecht (hoewel

wat laat) steeds groter zorgen te
maken over de duikboten, die
door kernreactoren worden aan
gedreven. Het zijn wapens en dus
wordt er over de lotgevallen daar
van nog veel minder onthuld dan
over die van civiele kerneentra
les. Maar de enkele cijfers, die
openbaar worden, liegen er niet
om: in een rapport van de Britse
marine werden in de periode
1962-1978 meer dan zevenhon
derd "incidenten" gemeld met al
leen Britse kernonderzeeêrs.

Het totaal aantal door kerne
nergie aangedreven oorlogssche
pen wordt nu geraamd op zo'n
vierhonderd. Ongeveer de helft
van alle kernreactoren ter wereld
vaart. Enkele duikboten. in ieder
geval één van de VS en één van de
Sovjetunie - zijn verongelukt en
liggen als wrak op de oceaanbo
dem met hun reactor en (een deel
van) de kernwapens, die zij ver.
voerden. Ongeveer eenderde van
alle kernwapens ter wereld is op
zee gestationeerd.



IJsselmij wil verdubbeling
windmolenpark in NOP

ZWOLLE - Het Energiebedrijf lJsselmij wil op.kort,e~rmiin in de NoordoostJXlldernog
eens 20tot 25windmolens ~laatsen. Dat heeft de directie gIsteren meegedeeld na afloop van
de cóliiiiilllïïämsenvergadé lrigéh van het energiebedrijf. Aan de lJsseImeerdijk bij Urk in
de Noordoostpolder draaien SInds enkele maanden al 25 windmolens, die ~e~ goed zijn
voor de levering van zeker tien miljoen kiloWattuur StrOOm per Jaar. Het IS hiermee het
/p"ootste commerciêle windpark van Europa. .

De nieuwe windmolens'krijçen IJ:sselmij Wil de ondememmg energiebedrijf ervan uit dat de
hetzelfde vennogen als de in ge- uit Bel2iä ook in' de gelegenheid kosten niet boger zullen uit~al..
bruik zijnde molens: 300kiloWau. stellen 'bij Urk proeven te nemen len, omdat de prijs van de W1n~"
De Belgische firma-HaZ Jëvert met een windmolen die een groter molens door de grotere produktie
de windmol~-:-s weer. omdat v~l- vermogen heeft. Gedacht wordt zal dalen-. Het ~timulere~ van
gens IJsselmij de Nederlandse. m- aan een turbine van 500 tot 700 windenerile past In bet beleid van
dustrie geen concurrerende BlO-- kiloWatt. Het ene~ebedrijf zou lJuelmij zich toe te leggen op
lens kan-leveren. Minister RudoJf ook sraag een Nederlandse firma k1einacbalige opwekking van
de Korte van econ~hezaken laten e~teren met een IUtKtm.
kondigde bij de opelUJlg van bel lroIer model windmolen. Ge-
huidiJe park al een sutisidie aan _ht wordt aan Newinco in Ru.-
op het ontwikkelen van prototy- ~.!D. De Belgir.dîle wlndm@en-
pel voor grotere turbines. -m\Iwer RMZ is overigens van

plan zichook in Nederlaild te v....
tigen.

Voor de uitbreiding van bet
t:Omme~iI!le wjndJJat~ rekent
lJ~lmijweer op lubsidtea van de
mlDlstenn van EZ en VROM.
Hoewel dae bijdr.,en Jager zullen
uitvallen dan die voor het eerste
deel van bel projed, gaal bel
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NIeuwsbied ven het Noorden.

De Korte wil
stroomverbruik
20% drukken
Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - Het stroomver
bruik moet lussen nu en de eeuw
wisseling met. 20 procent omlaag.
Als dit lukt, hoeven er drie kolen
centrales minder in ons land te
worden gebouwd. Dat is ook goed
voor het milieu. Minister De Kor
te (Economische Zaken) heeft dit
woensdag in de Kamer gezegd.

De bewindsman wil zijn doel
zonder dwangmaatregelen berei
ken. Vrijwilligheid en het berei
ken van een algemene overeen
stemming over besparing zijn de
middelen, aldus De Korte. Over
de voortgang wil de minister de
Kamer elke drie jaar op de hoogte
stellen.

De Korte zei voor een etiket op
elektrische apparaten te zijn dat
aangeeft hoeveel stroom het toe
stel verbruikt. Ook dat zal echter
op vrijwillige basis toegepast
moeten worden. Een plicht daar
toe is moeilijk aangezien het gaat
om verschillende apparaten en de
ontwikkelingen erg snel gaan.

Brit geheim ropport:

'Geen cent meer
voor snelle
kweekreactor'

Van onze redactie buitenland
DEN HAAG - Het Britse dag

bladThe Guardian heeft gisteren
gemeld dat een geheim rapport de
Britse regering adviseert geen
geld meer in onderzoek naar snel
le kweekreactors te stoppen. om
dat ze "op korte termijn niet com
mercieel te exploiteren zijn."

Het rapport is opgesteld door
een wetenschappelijke adviseur
van het Britse-kabinet, John Fair..
clough, op verzoek van premier
Thatcher.

De regering betaalt jaarlijks
ongeveer 400 miljoen gulden voor
experimenten met snelle kwee
kreactors, die al 40 jaar duren.
Het idee was. ooit. dat snelle
kweekeactors een goedkope oplos
sing voor de stijgende energie
vraag zouden bieden maar' een
commer.cieel succes zijn ze tot nu
toe niet geworden.

.De 400 miljoen worden opge
bracht door de staatskas en door
het overkoepelend orgaan van de
Britse elektriciteitsbedrijven, de
CEGB.
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Studiedag Bakkeueen.
Windenergie kan
derde deel dekken
van stroombehoefte ~

BAKKEVEEN - Volgens Arie
Bleijenberg van het Centrum
voor Energiebesparing kan wind
energie na het jaar 2000 in het
gunstigste geval zeker een derde
deel van de stroombehoefte in Ne
derland dekken. Windenergie
kan een nog belangrijker rol spe
len dan tot nu toe is aangenomen.
In plaats van de in het regerings
beleid genoemde tweeduizend
megawatt in het begin van de vol
gende eeuw, is er volgens Bleijen
berg plaats voor windmolens met
een gezamelijk vermogen van zes
duizend megawatt. Bleijenberg
zei dat zaterdag op de windener
gie-studiedag in het natuur-en mi ~

lieucentrum Allardsoog te Bakke
veen.

Op de studiedag waren tevre
den geluiden te horen over de ont
.wikkeling van goede Nederlandse
windmolens in de afgelopen ja
ren. De subsidieregelinçen van
het rijk hebben daar in met onbe
langnjke mate aan bijgedragen.
Het woord is nu vooral aan de be
stuurders, zo werd in Bakkeveen
.opgemerkt. Volgens Blijenberg is
het nog wel nodig dat er meer effi
ciënte opslagsystemen komen
voor windarme perioden. Hij
heeft er alle vertrouwen in dat de
techniek daar goede oplossingen
voor zal vinden.

De terugleververgoeding kwam
in Bakkeveen ook nog even aan
de orde. De vereni~ing van Parti
culiere Windenergie Exploitanten
wil naar een vergoeding van elf
tot veertien cent per kilowatt. Ei
genaren van windmolens krij~en
nu ongeveer een stuiver per kilo
watt van de electriciteitsbedrlj
ven. De lage vergoeding belem
mert volgens de windmoleneige
naren de doorbraak van wind
energie op grotere schaal.



1)(JIII.. 1I{1.\ '1' 1 I~ S * Interne scholing

* Radioakiviteit in voedsel

door: Stichting "Eerst meten, dan eten"
recente gegevens over metingen van

levensmiddelen. De stichting wil regel
matig een groot aantal in ons land ver
krijgbare produkten op radioaktiviteit
laten meten en de resultaten publiceren.

f 4.50 incl. porto.
Bestellen: op giro
Stich. "Eerst meten

5780780 t.n.v,
dan eten".

Kennis over de zoutkoepelproblematiek
moet gedragen worden door, maar vooral
uitgedragen door meer mensen.
Herman Damveldgaat een opzet maken voor
een interne scholing, over dit
onderwerp.

Doel: voordrachten houden.
Duur: c.a, 5 dagdelen, te beginnen na de
zomervakantie.
Mensen die belangstelling hebben kunnen
bellen met Herman of Gerard 050-130800.

==========

* Opslag in zout een dubbele bodem

Deze uitgave gaat over: de bedreiging
van de diepe ondergrond door opslag van
zout, chemisch afval en gas.

Bestellen bij:

De Wadden Vereniging, giro 1726195,
kosten: f 12,50,
o.v,v, rapport opslag in zout.

Milieuraad Drenthe, Hertenkamp 6 Assen
kosten: f 10,00

Werkgroep Eemsmond, 050-124900.

==========

KURSUS ONTWIKKELINGSSAMENWERKING/MAATSCHAPPIJ-ANALYSE

tlf~I~NI)l'

Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief
waren een aantal AGENDA aktiviteiten al
geaktieveerd halve :

* ZOUrKOEPEL OVERLEG

12 September, 20.00 uur.
Milieuraad Drenthe
Hertenkamp 6, ASSEN

Heeft U AGENDA aktiviteiten, stuur ze
vroegtijdig, naar de redaktie.

Een kursus voor mensen die het leven van de armen in de Derde Wereld ter
harte gaat. Voor mensen die inzicht willen krijgen in de samenhang tussen
onze samenleving en de problemen in de Derde Wereld. Voor mensen die zoe
ken naar .ogelijkheden om mee te werken aan een rechtvaardiger wereld.
Een kursus waarin gerechtigheid, vrede en het behoud van de schepping
centraal staan.
Aan de orde komen o.a. de geschiedenis van de onderontwikkeling, arbeid
hier èn in de Derde Wereld, de rol van oe media, het wereldvoedselvraag
stuk, de positie van vrouwen in allerlei ontwikkelingen hier èn daar,
de relatie tussen bewapening en onderontwikkeling, de rol van de multi
nationale ondernemingen, het effekt van onze ontwikkelingshulp, de bete
kenis van vooselhulp, de relatie tussen milieu en de verschillende pro
blematieken.
Een typerend kenmerk van de kursus is dat allerlei ontwikkelingen steeds
zullen worden bekeken vanuit de belangen van de kleingehoUden mens, hier
èn in de Derde Wereld.

Er wordt gebruik gemaakt van lezingen, dia-series, films, spel en allerlei
informatiemateriaal.

De kursus kan worden gegeven in de volgende plaatsen: Appingedam, Assen,
Beilen, Emmen. Groningen, Hoogeveen, Meppel, Roden, Stadskanaal, Veendam,
Winschoten en Zwolle. (Bij voldoende deelname kan de ~Uh ook in dnd~e

ptaa.t6en woJtden gegeven).

De kursus start half september en omvat 17 avonden (eens per 14 dagen
op een vaste avond).

Voor meer informatie of een kursusfoldp.r kunt u terecht bij Bert Stuur
wold, Stichting IKVOS/De Brandnetel, ~Ulg, Bngelkenslaan 53, 9671 LL
Winschoten



~W-""~qI,. Wes.tduits instituut waarschuwt
Atoomindustrie wil met mini-reactors markt °11

Van onse redac:tle buitenland
De Westdnltlle ätoomindusti'ie
doet een nieuwe poging om mét
kernreactors op de mnrkt te ko
men. Nu de bouw van grote een
tralell voor atoomenergie overal
op verzet stuit. is ecn nndere weg
in~e!lIRgen. Twee grote concerns
- Siemens en BBC- :djn over
ge~Aan tot de ontwikkeling vah
kleine hoge-temperatune
reaeters (IITR). In vakbladen
verschijnen artikelen die de
nieuwe reactor altnprijzen en en
kele experimentele types worden
beproefd.

Dit is gemeld door het bi Freiburg
Revestigd~ milieu-instituut. Een bij
het instituut betrokken natuurkun
dig inRenieur, Lothar Hahn, geeft in
een rapport onder de titel .,tJe kleine
hoge-temperatuur-reactor - laatste
strohalm van de atoomindustrie?"
bijzonderheden.
Vol~ens het instituut gallt het om

de bouw vnn mini-reactors vnn 200
o~ 250 ml!gawatt. Het verst is biJ do
ontwikkeling de tot het Siemens-

153storingen r/Il.c, .
Jn kerncentrales

GRONINGEN, 2S maart 
Sinds 1980 hebben zich in de
twee Nederlandse kerncentrales
bij Borssele en Dodewaard 153
storingen voorgedaan, waarvan en
kele ernstig.

Dat concludeert de Groningse
kernenergie-deskundige drs. H.
Damveld na een onderzoek dat hij
heeft verricht in opdracht van de
Milieufederatie Groningen. De
storingen kwamen met name voor
in het elektrische systeem en het
noodsysteem.

Uit het onderzoek blijkt vol
gens Damveld dat sinds 1980 in
Borssele 77 en in Dodewaard 76
grotere of kleinere bedrijfsstorin
gen zijn gemeld. Bij beide centra
les werden vijftien storingen ge
meld waarbij het veiligheidssys
teem niet naar behoren werkte.

De conclusies die Damveld in
de nota "Ongevallen met kern
energie" trekt, worden onder
steund door de uitkomsten van
een recent onderzoek van het
Westduitse Gesellschaft fUr Re
aktor Sicherheit (GRS), naar de
veiligheid van de Nederlandse
kerncentrales. (ANP)

concern behorende (IrmÄ Interatom.
BIJ dit bedrijf. spreekt men over de
HTR-module. Deze lollvolgens de
beschrijving die Interatom ervàti
geert, geschikt 7.ljn voor gebruik op
elke vestigingsplaats, in het bijzon
der dicht bij .bedrijven en diehtbe
vólkte gebieden. AlIn de oUiciêlè
organen sou verzocht, zijn toestem
ming tot de produktie te geven. De
HTR-reactor zou niet alleen elektri
sche stroom,maar ook warmte voor
Industrieel gebruik of voor stadsver
warming kunnen leveren.

Inde publikatie van het millëu
Instituut wordt meegedeeld dat ge
bruik vlln een HTR-reactor voor het
winnen van olie In' Nederllllkllen In
bespreking Is. Voor de toekomst zou
ook een márkt gevonden' kunnen
worden bij de gasprodulttie (steen
koolvergllsslng) en op andere Indus
trieel gebied, Vooral. zou de mini
reactor gepropageerd gaan worden
voor gebtuik in ontwikkelmgslan
den. Daar denken de concerns een
grote markt te kunnen aanboren.

Derde Wereld
Achtergrond Is bliJkbnar det in de

Derde Wereld de belangstelling voor

Kans op kernramp
is zeventig procent
Drie Tsjernobyls

Hel l~uropeRe Bureau van Consu
menten -Organisaties (naar de Fran
se titel ..fgekort als Beue] heelt in
een 70juiRt verschenen rapport
maatregelen ge(!ist om de nucleaire
risico's te verminderen. Het bureau
wil dat de oude kerncentrales wor
den ontmanteld en dat (Ie centrales
die daarmee nog niet zijn uitgerust,
betonnen koepels krijgen. Dit geldt
ook voor de centrales in Nederland
en bovenal In Frankrljk,

De Beuc Is vnn mening dllt kern
centrales 100 tot l!'io kilometer van
de grote steden verwijderd moeten
zijn .: (Ter vérgr.lijking: de norm Is
thans in Belp,il' 10 kilometer, In de
Verenigde Staten 16 kilometer en in
de Sowjet-Unie 30 kilometer.) Daar
waar atoomcentrales werken, moe
ten er evacuatieplannen voor een
zone van minimnal :JO kilometer zijn,
2:od:11\i8 opRt'steld dat drie uur na
een on~eluk met de evacuntle VRn de
bevolking knn worden b('~onnenj

Jn het rapport van de Beuc wordm

de gebMllkelijke Rrote reactors ta
nende Is. De atoomcentrales die
daarmee werken, hebben omte kun
nen functioneren een grote inffa
structuur nodig en de7.è ontbreekt
veelal in de ontwikkelingslanden.

Siemens en BBC doen in hun aan
vragen voor de bouw van mini
reactors geen mededeling van een
bepaalde vesügingsplaats. 7,ij vra
gen alleen toestemming voor de
bouw van het type. Zo willen deze
concerns het verzet ontlopen dat bij
hel noemen van een vestigtngsplaats
zou ontstaan. Als er ..in principe"
een goedkeuring is gegeven, denken
1.Ij nadien makkelijker hun gnng te
kunnen gnnn en protesten VAn de
bevolking te kunnen ontlopen.

net instltuut acht de mini-reactors
niet veiliger dan de gebMllkelljke
reactors. Er kan niet worden gegn
randeerd, aldus Lothar Hahn, dat bij
het uitvallen van de koellng de tem
perstuur niet tot 1600 graden Celsius
zal oplopen en daarmee de temmen
voor radioactieve splilsing. hun
kracht verliezen. Het risico 7.1I1 gro
ter worden doordat de kleine reae
torll minder omvllnRrljke betonkoe
peli zullen kennen en ze dichter bij

bewoonde gebieden zullen worden
geplaatst.

Amerikaanse gegevens aangrhaalcl,
volgens welke er een hoge kans jR (lol
70 procent) dat er tot het jaar 20no
nog drie met Tsjernobyl, ve'gelijkl:l:l
re ongelukken in kerncentrales zul
len gebeuren, Dit cijfer is f{ebaseerd
op een berekening van het aantal
reactorjaren. (I~en reactor die één
jaar werkt staat voor één reactor
[aar.] Het kernongeluk in Harrisburg
in 1979 deed 7.ich voor na ,U\OO
reactorjaren. TIlssen Harrlsburg en
Tsjemobyl Iagen 1.900 reactorjaren.
Nu er steeds meer reactoren In ge
bruik zijn genomen, stijgt het aantal
reactorjaren snel, f,t.at.istiseh gezien
kan er êéil ongeluk per vij[-en·een.
hal! jaat plaatshebben.



Kontaktadressep van A K B groepen in Noord Nederland
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