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Inleiding 
De opwerkingstechnologie is van ouds
her een belangrijke ~ol toebedacht in 
de "splijtstofcyclus"' (het totaal aan 
nucleaire bedrijven). 

nucleaire eenheden van 1000 MWe in het 
jaar 2000 tussen de 1000 en 2000. Daar 
zijn de uraniumreserves niet op bere
kend. Er gaat spoedig een tekort optre
den. 
De opwerkingstechnologie moet het moge
lijk maken om nog splijtbaar uranium 
en plutonium uit het afval van kerncen
trales te herwinnen. Door hergebruik 
van zowel uranium als plutonium in ge
wone reaktoren., zou uiteindelijk 30% 
kunnen worden bespaard op d.e uranium
behoeften. 

Verwonderlijk is dat niet. 
De uraniumvqorraden zijn namelijk be
perkt. De tot nu toe bekende reserves 
bedragen 2,2 miljoen ton, terwijl men 
schat dat er nog eens 2,1 miljoen ton 
tegen redelijke prijzen kan worden ont
gonnen. Tezamen is dat voldoende om 
+ 1000 kerncentrales van 1000 MWe ge
durende hun produktieperiode van 25 
jaar van brandstof te voorzien. 

nucleaire droom nog verder 
Behalve het reeds geschetste beeld van 
tussen de duizend en tweeduizend grote 
kerncentrales, wil de kernindustrie 

De kernindustrie heeft echter grootse 
plannen voor de toekomst. De Organisa
tie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) schat het aantal 

een groot aantal reusachtige snelle 
kweekreaktoren in werking stellen. De
ze kweekreaktoren worden geladen met 
plutonium, dat vooraf geproduceerd moet 
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worden in de bestaande centrales; op
werkingsfabrieken winnen het plutonium 
uit opgebrande splijtstofstaven. 

even onmisbaar a.ls problematisch 
Opwerking is evenwel gèen eenvoudige 
zaak, Jaren geleden was de nucleaire 
industrie ervan overtuigd dat· zij de 
opwerkingstechniek onder de knie had. 
Deze aanname blijkt echter voorbarig 
te zijn geweest. 
De splijtstof, afkomstig van de huidi
ge generatie (lichtwater)reaktoren, 
zoals•Doel, Borssele en Tihange, is 
tienmaal radioaktiever dan de brand
stofelementen uit oudere (gas-grafiet)
reaktoren. De opwerkingstechnologie is 
onvoldoende ontwikkeld om deze "oxide
splijtstoffen" te verwerken. Geen enke
le opwerkingsfabriek ter wereld is dan 
ook in staat om op industriële schaal 
oxidesplijtstoff~n op te werken zonder 
de veiligheid van de arbeiders ernstig 
in gèvaar te brengen. 
Hoezeer de opwerking in het slop zit, 
blijkt wel uit de stand van zaken in 
de bestaande f~brieken. In de Verenigde 
Staten staan drie opwerkingsfabrieken 
voor de behandeling van splijtstoffen 
Uit kerncentrales. Hiervan is er één 
stilgezet uit veiligheidsoverwegingen, 
één is er nooit in bedrijf gekomen van
wege technische problemen en de derde 
zal waarschijnlijk nooit vergunning 
krijgen om van start te gaan, aangezien 
de VS besloten hebben af te zien van 
opwerking wegens het proliferatiege
vaar. 
In Engeland wordèn evenmin oxidesplijt
stoffen opgewerkt. De installatie in 
Windscala werd in 1973 stilgelegd als 
gevolg van een ongeval. Dezë fabrie·k 
verwerkt momenteel enkel splijtstof 
uit de oudere types reaktoren. 
De enige twee opwerkingsfabrieken in de 
hele wereld die oxidesplijtstof opwer
ken, zijn die van Cogéma in La Hague 
(Frankrijk) en die in Tokai Mura (Ja
pan). De gloednieuwe Japanse fabriek 
werd eind 1977 in gebruik genomen. Na 
ruim een half jaar draaien, moest men 
de fabriek vanwege storingen maar 
liefst vijftien maanden stilleggen. 

La Hague 
Rest nog de Cogéma-fabriek in La Hague. 
De arbeiders van La Hague voeren al ja
renlang een bikkelharde strijd om de 
publieke opinie te overtuigen van de 
gevaren van opwerkingsfabrieken. De ar
beidsomstandigheden zijn ronduit arm
zalig te noemen. Doordat de fabriek àl 
een tijdje in gebruik is en daardoor 
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besmet geraakt is, worden de arbeiders 
aan steeds grotere doses radioaktieve 
straling blootgesteld. Vanwege de enor
me problemen waarmee de opwerking te 
kampen heeft, moeten er regelmatig on
voorziene reparaties worden uitgevoerd, 
op plaatsen waar een intense radioak
tieve straling heerst. 
Er gaat geen week voorbij of er gebeurt 
één of.ander incident. Onlangs nog is 
er bijna een ramp gebeurd toen de 
stroom enkele uren was uitgevallen en 
er brand uitbrak. 

Eurochemie heropenen? 
IQ vergelijking met La Hague is Euro
chemie met haar capaciteit van 60 tot 
100 ton per jaar een kleine opwerkings
fabriek. 
Tijdens de acht jaar dat Eurochemie 
heeft gewerkt (1966~1974) werd zowat 
200 ton splijtstof van zeer verscheiden 
aard opgewerkt. Hierbij werd 678 kg 
plutonium afgescheiden. Als nagedachte
nis aan haar aktiviteiten heeft Euro
chemie dè volgende hoeveelheid radio
aktief afval achtergelaten: 865 kubieke 
meter hoog radioaktief afval in vloei
bare vorm en 2000 kubieke meter middel
matig aktief afval. 
Hoe het bedrijf in die jaren gefunkti
oneerd heeft, kunt U lezen in het re
laas van K.G. Paulus. 
Vanaf 1974 ligt het bedrijf stil. De 
sluiting van de fabriek was destijds 
als definitief bedoeld. 
Het dreigt nu anders uit te pakken. 
De situatie m.b.t. opwerking is onver
anderd uitzichtsloos. Maar de bassins 
voor opgebrande splijtstofelementen 
worden alsmaar voller. De verzadigings
sraad is in Nederland al lang in zicht 
en ook in België begint men problemen 
te vrezen. 

Vandaar dat men in België Eurochemie 
opnieuw ontdekt heeft. De Belgische re
gering heeft voorgesteld Eurochemie te 
heropenen teneinde de opslagbassins 
van de Belgische centrales te ontlas
ten. Er zal een parlementair debat over 
energie en kernenergie gehouden worden 
in het najaar van '81; de precieze da
tum is nog niet bekend. Dan zal ook de 
kwestie Eurochemie aan de orde komen 
en het valt te vrezen dat vóór herope
nine van Eurochemie zal worden gekozen. 
Deze brochure is geschreven door de 
vroegere Eurochemie-werknemer K.G. Pau
lus. Zijn waarschuwing ligt nu voor U: 
Eurochemie mag niet worden heropendl 

juni 1981, Paul Geense. 
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Waar komt al dat afval vandaan·? 

De opwerkingsfabriek 
Als voormalig werknemer van de opwerkingsfabriek Eurochemie te Desse1 
(België) ben ik van mening dat Eurochemie dicht moet blijven en dat al
Ie kerncentrales gesloten moeten worden. In onderstaand verhaal voigt 
een opsomming van argumenten waarop deze mening is gebaseerd. 
Aan de hand van een eenvoudige beschrijving van het proces van opwer
king wordt duidelijk hoe er bergen radioaktief afval ontstaan. Tegelij
kertijd zullen we zien dat er ook minder bekend afval vrijkomt waar 
nooit over gesproken wordt en waar even~in een oplossing voor bestaat. 

We beginnen bij datgene• waar alles om 
draait, de uitgewerkte brandstofstaven, 
algemeen reactorafval genaamd. In dit 
afval zit nog zo'n 70 à 80 procent on
gebruikt uranium en bovendien het bij 
de kernsplitsing gevormde plutonium. 
Dit plutonium is geschikt voor de pro
duktie van atoombommen en kan ook als 
brandstof dienen vo0r snelle kweek
reactoren. Elk reàctorelement bestaat 
uit een bundel van metalen buisjes, 
gevuld met uranium (= splijtstof = 
brandstof). De diame'ter van de buisjes 
bedraagt + 15mm, terwijl de lengte van 
zo'n elemënt var~eert van 1l tot maxi
maal 3l meter. 

' 
1 cm 1_,, 

sp+iJ~s~ofelemen~ 

Ieder type reactor gebruikt voor de 
elementen een andere metaalsoort. Veel
al is de bestralingsgraad uiteenlopend. 
Een aantal van deze elementen wordt, 
na gebruik in de reáctor en een geruime 
koelingstijd in een bassin, overgeplaatst 
in een grote roestvrij stalen container. 
Per vrachtauto wordt deze naar een op
werkingsfabriek als Eurochemie ge
bracht. Bij aankomst- wordt deze contai
ner in het ontvangst-bassin, diep onder 
water, geplaatst. De elementen worden 
eruit gehaald en onder water naar een 
bewaar-bassin geloodst. Het water w~rdt 
vervuild door stof en raakt tevens 
radioactief besmet. Het moet konstant 
gefilterd worden. Dit filtermateriaal 
raakt besmet en vervuild en moet van 
tijd tot tijd vervangen worden: vast 
radioactief afval. 

4 

De elementen geven zóveel straling af 
dat ze in het donker onder water om
geven worden door een vreemd blauw 
licht. In een deel van het bassin 
wordt van alle elementen de top afge
zaagd (het zgn. 'koppensnellen'). 
Dit geeft vast afval . Hierna gaan de 
elementen in de 'dissolver' (oplosser), 
waar de buisjes waar het uranium in 
verpakt zit, geheel of gedeeltelijk 
worden opgelost in zuur. Het niet opge
loste metaal vormt weer 'n hoeveelheid 
afval. Het wel opgeloste metaal gaat 
in vloeibare vorm naar de zgn. middel
aktieve afvalopslag.. Vervolgens wordt 

bassiri voor k oppens11e l;Len 
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het vrijgekomen uranium, inklusief de 
splijtingsprodukten, in zuur opgelost. 
Deze oplossing gaat naar de extractie
afdeling, waar Uranium, Plutonium en 
splijtingsprodukten chemisch van el
kaar wör'den gescheiden. De extractie 
(scheiding) van deze stoffen,_ gebeurt 
met behulp van een ~rganische stof, 
een soort olie, TBP genaamd. Deze TBP 
wordt aangetast door straling en moet 
s·teeds gezuiverd en gedeeltelijk ver
vangen worden. Dat levert ditmaal een 
hoeveelheid vloeibaar afval op, dat 
apart opgeslagen moet worden. De hoog 
aktieve splijtingsprodukten, opgelost 
in zuur, worden ingedampt en gaan naar 
de opslagtanks voor hoog aktief afval. 
Het afgedampte zuur wordt hergebruikt. 
Het aldus verworven plutonium gaat naar 
een aparte afdeling, waar het verder ge
zuiverd wordt, wederom d.m.v. extractie. 
'Ook hierbij komt hoog akti.ef vloeibaar 
afval vrij, dat naar de opslagtanks 
gaat. De gezuiverde plutoniumoplossing 
wordt in vaste (poeder)vorm gebracht en 
opgeslagen in roestvrij stalen bussen 
met inhoud van + 1,5 kg. Het gezuiverde 
uranium gaat in-vloeibare vorm terug 
naar de klant (reactor) waar het terug 
in vaste vorm wordt gebracht om nieuwe 
brandstofstaven samen te stellen. 

container met splijtstofelementen ~~ 

Pluto, god van de onderwereld 

De plutoniumafdeling 
De plutoniumafdèling bestaat uit een natte en een droge afdeling. In 
tegenstelling tot de verdere opwerkingsfabriek, waarvan alle bedienings
en controle-apparatuur op de vijfde en zesde verdieping is geplaatst, 
is het plutonium-bedieningagedeelte op de derde etage gevestigd. Deze 
zgn. "res tric ted area" vormt een beper-kt toegankelijk deel van het be
drijf. Direkt onder de vloer zit de procesapparatuur. 

ventilatie 
Overal in het proces komen radioaktieve 
gassen vrij. De gehele installatie is 
hiertoe uitgerust met een 'afgassysteem•. 
De gassen worden door zgn. absoluut-fil
ters geleid, die zijn opgebouwd uit een 
groot aantal filterelementen die ertoe 
dienen om vaste (radioaktieve) deeltjes 
uit de aangezogen lucht te filteren. Ook 
deze filters worden afval. De radioaktie
ve gassen gaan hier echter doorheen, net 
zoals lucht en worden via een 80 meter 
hoge schoorsteen het milieu ingestuurd. 
Dan is er nog een systeem om de werk
ruimten en de ruimten waar de produk-
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tie-apparatuur staat te ventileren. 
Deze ruimten zijn soms radioaktief 
besmet en de lucht moet derhalve ge
filterd worden. Alweer een flinke portie 
radioaktief afval. 
Doordat de plutonium afdeling als 
laatste werd gebOuwd en de financiën 
op dat moment beperkt waren, werden er 
koncessies aan het bedieningsgemak ge
daan en, zoals later bleek, ook aan de 
veiligheid. Gescheiden door een gips
platen wand, was naast de regelkamer, 
het droge gedeelte van de plutoniumaf
deling. Dit deel was ondergebracht in 
de zgn. handschoenenkasten (de glove-
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boxen). Deze kasten zijn een stuk of 
vijf enorme, aan elkaar vastgemaakte 
aquaria met plexiglazen ruiten. In die 
ruiten zitten ringen, waarop handschoe
nen of plastic zakken bevestigd werden. 
Dit stelde ons in staat de apparatuur 
in de kasten te bedienen en via de zak
ken spullen binnen of buiten de kast 
te brengen. Door afzuiging via abso
luut-filte~worden deze kasten op onder
druk gehouden. In de eerste kast - zo'n 
3 meter hoog - zat een glazen kolom, 
waarin de opgeloste plutoniumnitraat 
bewerkt werd met oxaalzuur, waardoor 
dan onoplosbaar plutoniumoxalaat ont
stond. In de kast hieronder werd het 
plutonium•oxalaat gedroogd en gecal
cineerd. Calcineren is een term voor 
het zodanig verhitten van plutonium
oxalaat, dat er plutonium-dioxide ont
staat. Een mosgroen poeden In de vol-

1 Precipitator box. 
2 Glazen precipitator om plu

tonium onoplosbaar te maken. 
3 Droger-caleinar box. 

gende kasten werd het plutoniumpoeder 
nog eens gecalcineerd ih een electri
sche oven. 
En vervolgens bemonsterd, gewogen en 
naar de tussenopslag geloodst. Het be-

Om plutoniumstof te fixeren voor 
een reparatie, werd in een droger/ 
calcineer handschoenenkast een 
grote bus plastic spray binnenge
br-acht. Op dat moment was de cal
cineer in bedrijf en roodgloeiend 
van binnen. Op de bus stond met 
grote letters "Hoogst ontvlam
baar". 

monsteren, wegen en afvoeren gebeurde 
onder toezicht van de interne áccount
ability, een controleur van Euratom 
en een vertegenwoordiger van de klant. 

4 Continu droger. 
5 Continu calciner. 
6 Container vulpositie. 
7 Hoge temperatuur calciner. 
8 Container koeler. 
9 Vaste container posities. 

10 Container weegschaala 
11 Monster weegschaal. 
12 Positie voor monsterfiesjes. 
13 Monster container. 
14 Mixer om plutonium innoud 

container te mengen. 
15 Plexiglazen ruiten (hand

schoenen niet ingetekend). 
16 Plastic zak om containers 

en monsters uit te lassen. 

< 
8 .., 
§ 
N . .... 
0 ::r 
('t' 

Handschoenkast of glove box, waarin 
opgelost plutoniumnitraat wordt omgezet 
in poedervormig plutoniumdioxide. 
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veel reparaties 
Nu komen we weer terug op het afval. 
Het spreekt vanzelf dat bij ontsmet
tingsoperaties in het natte deel van 
de afdeling weer vrij veel vast afval 
ontstond. Reparaties aan de apparatuur 
in de cellen kwamen hier veel vaker 
voor, door het extra dunne leidingwerk 
ter plekke (zie ook het onderwerp kri
tikaliteit). Al bij al veel ingrepen 
met alle extra afvalproduktie vandien. 

Een ander verhaal is het bouwen van 
een nieuw plutoniumfabriekje. Dit 
gebeurde in de laatste bedrijfspe
riode van Euroenemie (1970-1971). 
We hebben toen vaak gevraagd waarom 
die bouw niet gestopt werd. Het 
antwoord luidde dan, dat, in ver
band met de kontrakten met de bou
wer, het goedkoper was om de fabriek 
wél af te bouwen. De bouw op zich
zelf ging al heel merkwaardig. Het 
produktiepersoneel, dat toch al 
zo'n 5 à 6 jaar met een plutonium
fabriek gewerkt had en de moeilijk
heden aan den lijve ondervonden 
had, werd niet bij de plannen be
trokken. Pas bij de uiteindelijke 
bouw mochten we kijken . Doordat 
deze fabriek in een betrekkelijk 
kleine cel gemaakt werd, moesten 
de lassers van achteren naar vo-
ren werken. Om naderhand een 
leiding te repareren, zou je er 
dus eerst een' stuk of wat andere 
moeten uitzagen. Het fabriekje 
was zogezegd niet bepaald gebouwd 
op de toekomst. Ik heb gehoord dat, 
nadat ik op 31-1-1972 Euroch~mic 
verlaten had, dit fabriekje toch 
in gebruik genomen is. En dan kom 
je toch echt tot de konklusie 
dat, alleen om te bewijzen dat hun 
speelgoed werkt, de H.H. ontwerpers 
even ettelijke kubieke meters hoog 
radioaktief afval produceren. 
Eurochemie zou toen immers nog af
gebroken worden! 

Het gevaarlijkste afval kwam echter 
vrij van de handschoenenkasten. Vrij 
water mocht in deze glove-boxen niet 
voorkomen (zie wederom 'kritikaliteit'). 
Elk beetje lekvloeistof (veelal zuur 
+ plutonium) moest direkt met absorbeer
papier uit de box verwijderd worden en 
ingelast in dubbele plastic zakken. 
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Opslag van. hoog aktief afval (links 
vooraan);· 
opslag van middel aktief afval (rechts 
achteraan); 
opslag van uranium en plutonium (ui
terst rechts). 

loods voor opslag ,van middel aktief 
afval 

plutoniumbrij 

In de droger/calcineerbox was er een 
groot probleem. Het plutonium werd ge
droogd in een buis, waarbij een schroef 
het langzaam onder een kwartsverwarming 
liet draaien. De hierbij vrijgekomen 
waterdamp kwam gewoon in de box terecht 
en condenseerde op de ruiten, handschoe
nen en plastic zakken. Maar door het dro
gen kwam er ook veel poedervormig pluto
nium buiten de apparatuur in de box. Het 
resultaat was dat in deze handschoenkast 
alles bedekt raakte met een dun laagje 
groene plutoniumbrij. Dat moest nat uur
lijk weggehaald worden, al was het al
leen maar om door de ruiten naar binnen 
te kunnen kijken! Er moest opnieuw veel 
absorbeerpapier aan te pas komen: weer 
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veel afval met daarin plutonium en zuur 
water. Doordat de zakken op de box van 
binnen ook nat werden, werd het uitlas
sen van dit afval een zeer gevaarlijk 
karwei. Regelmatig sloegen er gaatjes 
in zo'n las, waardoor er besmetting bui
ten de kast kwam . Om het condenseren van 
vocht te voorkomen, werd de luchtdoor
stroming op een gegeven moment verhoogd 
door een afzuigventilator op de hand
schoenkast aan te sluiten. De afgezogen 

handschoenkast 

lucht werd door deze ventilator in het 
algehele afzuig/ventilatiekanaal van de 
werkruimte geblazen. Dit hoofdkanaal kon 
niet alles verwerken en de lucht werd 
via een afzuigrooster terug in de werk
ruimte geblazen. 

haarscheurtjes 
Doordat de plexiglazen ruiten aan de 
binnenkant van de box niet bestand wa
ren tegen de zure dampen en de inwer
king van de alfastralen, ontstonden 
hier ondiepe haarscheurtjes in. 
Na zekere tijd werd dit plexiglas mat 
gla·s en de kans op breuk werd groot . 
Binnenin de box heerste een onderdruk 
zodat de ruit al iets bol naar binnen 
getrokken werd. Zo'n ongeval zou dode
l ijk zijn voor de mensen die bij de 
box werkten, maar ook het ventilatie
systeem van een groot deel van het ge
bouw zou zeer zwaar besmet worden . Ver
der moesten regelmatig alle handschoe
nen van de boxen vervangen worden , zo ' n 
45 stuks . Al dit glove- box afval werd 
i n blikken bussen van 15 liter inhoud 
gestopt. Deksel erop, tape eromheen en 
klaar was kees. De verschillende stof
fen, waaronder zuren, metalen en absor
beerpapier, werkten op elkaar in en 
gingen na verloop van tijd gassen geven. 
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gasvorming 
Deze gasvorming nam op een keer zo'n 
grote vorm aan dat de plastic zakken, 
die in het blik zaten, werden opgebla
zen . Op hun beurt wipten ze het deksel 
van het blik. 
Een groot gevaar van dit type afval i s 
dat het kan gaan broeien en tot zelf
ontbranding over kan gaan. 
Een brand i n de afvalopsl ag zou tot op 
enorme afstand van de fabriek al le wa
ter en grond voor eeuwig besmetten. In 
de labatoria van Eurochemie kwam door 
de handschoenenkasten eveneens veel 
vast r adioaktief afval vrij. Gelukki g 
zit daar minder plutonium in . Algemeen 
kan over de bandschoenkasten nog dit ge
zegd worden: alle apparatuur die hier
in geplaatst is, defekt raakt en niet 
ter plaatse gerepareerd kan worden, 
is afval . Het is al voorgekomen dat, 
een kompl ete batterij handschoenkasten 
afgevoerd moest worden omdat de pro
duktiecapaciteit en inrichting niet 
meer voldeden . Ze werden toen·volge
spoten met plastic schuim om het plu
toniumpoeder te fixeren. en afgevoerd . 
Als gevolg van een ontwerp- technische 
miskleun werd e.r zo'n t i en kubieke me
ter hoog aktief afval geproduceerd. 
En natuurlijk is er een nieuwe en nog 
grotere batterij handschoenkasten voor 
in de plaats gekomen. Te zijner tijd 
wordt dat ook weer afval . 

plutonium 
Plutonium is genoemd naar Plut o, de god 
van de onderwereld. In de natuur komt 
plutonium niet voor . Het wordt in een 
kernreactor gevormd door bestraling van 
natuurlijk uranium. Plutonium i s de 
felste kernreactor- brandstof die er be
staat, maar kan nog niet op grote schaal 
als reactorbrandstof worden gebruikt . 
Tenzij in snelle kweekreactoren, een 
reactortype, dat nog in de kinderschoe
nen .staat en buitengewoon gevaarlijk 
geacht mag worden . Plutonium is de 
grondstof voor de atoombom en de ont
steking van de waterstofbom. 
Het is een van de allergiftigste stof
fen. Een speldeknopje plutonium, ver
spreid in een luchtlaag van tien meter 
dik, met de oppervlakte van een grote 
stad , geeft al de maximale toegestane 
koncentratie. In cijfers uitgedrukt: 
0,000.000 . 000.03 gram plutonium per 
kubieke meter lucht. 
Plutonium is een veroorzaker van bot- en 
longkanker . Het is een weefselver nieti
ger . Na 25.000 jaar (!) is pas de helft 
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Een werknemer in de Rocky Flats fabriek 
bewerkt een stuk plutonium van ca. 5 kg; 
hiervan worden •slaghoedjes• voor water
stofbommen gemaakt. 

van de aktiviteit verdwenen . Plutonium 
is een alfa-straler. Alfa-stralen be
staan uit weggeschoten aktieve helium
kernen. Hun kracht is enorm groot, maar 
de reikwijdte is uiterst klein. Andere 
straling kun je al op een afstandje me
ten, maar alfa-straling niet. Het meet
instrument moet er praktisch op liggen 
om het te kunnen registreren. Leg je er 
een sigarettenvloeitje over, dan meet 
je niets meer. Een flinterdun laagje 
water heeft hetzelfde effekt. Juist 
dit maakt het werken of in kontakt 
komen met plutonium zo gevaarlijk. 

"je meet het niet, dus je 
weet het niet" 
Als je handen besmet zijn en je steekt 
ze in de handmonitor (een stralings
meetinstrument), dan krijg je alarm. 
Je gaat je handen wassen, droogt ze 
goed af en meet ze weer: alles goed. 
Na tien minuten wachten meet je ze 
weer en je krijgt tóch weer alarm. Dat 
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kleine beetje vochtig zijn na het af
drogen van de handen was al voldoende 
om niets meer te kunnen meten . Dit 
heeft enorme konsekwenties. Een uit
worp van plutonium uit de fabriek 
over de omgeving, is met normale 
apparatuur niet waar te nemen, zeker 
niet bij vochtig weer. Ook op het per
sonele vlak, voor de werknemers, kan 
plutonium rataal zijn. Neem nu zo'n 
bovengenoemde besmetting van de han
den . Er zit wat plutonium onder je 
nagels. Maar dat weet je niet. 
's Avonds thuis bedrijf je wat sex, 
waarbij ook de vingers een woordje 
meespreken. Ik hoop dat U het be
grijpt. Welnu, de vrouwen van werk
nemers van Eurochemie konden jaar
lijks bij de medische dienst van het 
atoom~entrum Mol een uitstrijke laten 
maken voor baarmoederhalskanker. In 
die tijd, omstreeks 1965, vond je het 
een beetje gek en een soort overbodige 
medische service . Naderhand wist je 
echter wel beter . De indiaanse vrou
wen van indiaanse uraniummijnwerkers 
zijn eveneens door schade en schande 
wijzer geworden. Het percentage slacht
offers van baarmoederhalskanker onder 
hen is onrustbarend hoog . 

opslagkluizen bij EUrochemie 
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Reparaties, ondeugdelijke apparatuur en mensarijke fouten 

Radio-actieve besmetting 
Straling is meetbaar tot op zekere afstand van een radioaktieve bron. 
Een kerncentrale of opwerkingsfabriek geeft, door de dikke muren, geen 
straling naar buiten toe af. Wordt die echter wel gemeten, dan is er 
sprake van besmetting. Dat wil zeggen: er zijn radioaktieve deeltjes 
buiten de fabriek gekomen. Bij morsen e.d. in de fabriek veroorzaakt 
dat een plaatselijke besmetting. 

In een fabriek als Eurochemie vinden 
regelmatig besmettingen plaats als ge
volg van reparaties, ondeugdelijke ap
paratuur of menselijke fouten. 
Deze besmettingen werden vaak schoon
gemaakt met doeken en/of absorbeerpa
pier,dat ook weer radioaktief afval 
wordt. De reparaties in .het radio~
tieve gedeelte van de fabriek vormen 
een verhaal apart. Daar werd gewerkt 
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in door meters dik beton omsloten 
ruimten (cellen), waarbinnen de stra
ling vrij hoog kon oplopen en die 
bovendien allemaal min · of meer besmet 
waren met radioaktieve stoffen. De 
oorzaak voor d·eze besmettingen is 

" ... Het probleem van de. afvalstoffen is 
niet definitief op te lossen. Men zegt ons 
eenvoudig: 'Wtj zijn wetenschapsmensen. 
Wij zuflen een oplossing vinden. Vertrouw 
ons maar! Dat is net alsof ik tot een pa
tiênt zou ·zeggen: 'Het spijt me U te moe
ten zeggen, dat ik kanker aan Uw aJvlees
klier geconstateerd h.eb. U zult, naar het 
zich laat aanzien, nog zes maanden te la. 
ven hebben. Maar vertrouwt U mij maar~ ik 
ben: arts en erg knap, binnen twintig jaar 
zal ik waarschijnlijk een geneesmlddel 
gevonden hebben.' Dat is toch waan
zinnig ... " (uitspraak van de Australische 
arts Helen Caldicott.) 
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het vele reparatie-werk in de cellen, 
zoals het vervangen van verstopte of 
lekke leidingen. Aangezien de te 
transporteren hoeveelheden vàak ge
ring zijn, zijn de leidingen ook 
tamelijk klein van diameter. Een ver
stopping kan daardoor vrij snel op
treden. 
De reden van de vele reparaties ligt in 
de aard van het bedrijf. Zo~ls we al ge
zien hebben, wordt alleen met in (zure) 
vloeistof opgeloste metalen gewerkt. Deze 
vloeistoffen zijn veelal sterk radioak
tief waardoor pompen haast niet gebruikt 
kunnen worden. Pompen vereisen immers 
veel onderhoud en dat is niet mogelijk 
door het hoge stralingsnivo. In plaats 
van pompen gebruikt men zgn. air-lifts 
en stoomejecteurs. Een air-lift is bij 
aquarium-houders bekend als luchthevel 
en een stoomejecteur is een soort ver
edelde flit- of fixeerspuit. Zo hadden 
bijvoorbeeld een groot aantal stoom
ejecteurs geen vaste verbinding met het 
stoomnet, maar moesten d.m.v. een slang
snelaansluiting op de stoomleiding wor
den aangesloten. Door het falen van een 
aantal ventilatieklepjes in die stoom
leiding raakten de slangen en snelaan
sluitingen inwending besmet met pluto
nium. Een besmetting die vrij kwam bij 
het overzetten van een stoomslang. Hier
uit kwamen enkele malen ernstige besmet
tingen voort. Soortgelijke besmettingen 
kwamen voor door lekkages aan de sole
noide-vacuilm-klepjes in het bemonste
ringssysteem. Eén druppeltje vloeistof 
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kan al voldoende zijn om een grote 
ruimte ernstig te besmetten. Dit werk 
geeft ook vele stralings- en besmettings
risiko's voor de mensen die in die cel
len moeten werken. Om een reparatie uit 
te voeren moest er voor de ingang van 
de cel een "interventie-tent" van plas
tic gebouwd worden zodat de mensen, als 
ze uit de cel kwamen, hier hun buiten-

.ste laag kleding konden uitdoen. In 
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een volgend deel van de tent we~den ze 
gecontroleerd op besmetting van hun 
volgende laag kleding, Doordat er in 
de cel een lichte onderdruk was, werd 
luch-tbesmetting in de cel weer terugge
zogen naar de cel. In' de cel werd even
tueel gelekte (radioaktieve) vloeistof 
met absorbeerpapier opgenomen. Afval! 
Na· de reparatie moesten meestal 
röntgen-foto's van de nieuwe lassen ge
maakt worden. Voor één kletne repara
tie moesten zich soms een man of ze·s 
driedubbeldik aankleden. In de prak-
tijk betekende dat dat sommige mensen zelfs 
twee keer naar btnnen moesten. Als afval 
bleef over: de vervangen leidingstukken; 
besmet absorbeerpapier; ernstig besmette 
kleding en de gehele plastic interven
tietent. 

Somrni_ge interventies duurden echter een 
week of langer, in vierploegendienst, 
24 uur per dag. Dat be·tekende dat men
sen zich twee tot drie keer per acht
urige wacht moesten omkleden voordat 
ze de cel ingingen. 
Die kleding ziet er als volgt uit: 
1e laag: eerst bedrijfsondergoed, dan een 
witte overall; over de sokken katoenen 
overschoenen die om de pijpen van de 
overall dichtgebonden werden; katoenen 
handschoenen; gasmasker, 
2e laag: weer een witte overall, met de 
voorsluiting en steekzakken d.m.v. plas
tic tape afgeplakt; weer katoenen over
s choenen, afgeplakt met tape aan de 
broekspijpen; ka.toenen kap over hoofd en 
schouders, vastgezet met tape, die alleen 
venster en filter van het gasmasker vrij
laat; chirurgische handschoenen over de 
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katoenen handschoenen. 
3e làag voor erg besmette ruimten: plas
tic overall; plastic kap voor hoofd en 
schouders; luchtslang aan het gasmasker; 
dikke neoprene handschoenen over de twee 
andere paren; rubber laarzen; alle ope
ningen zorgvuldig afgeplakt met tape. 
Alleen de vensters voor het gasmasker 
zijn vrij. 

anti-straHngspak bestaat niet 

Als je zo uitgedost een kwartier aan 
het werk bent, is alle katoenen onder
kleding drijfnat en staat het water 
rond je kin in het gasmasker. In de 
media heten deze pakken anti-s.tralings
pakken. Dat berust echter op een fa-

bel. Deze pakken houden. absoluut geen 
straling tegen en zijn alleen bedoeld 
om besmetting te voorkomen. Anti-stra
lingspakken bestaan niet! 
Reparaties, zoals hierboven omschreven, 
komen echter ook buiten de cellen voor, 
bijvoorbeeld in het bemonsteringssy
steem. Kleine monsterbqisjes met onge
veer 5 ml radioaktieve inhoud werden, 
goed verpakt in plastic busjes, via een 
luchtpostsysteem (buizenpost) naar het 
laboratorium gestuurd. Bij elkaar een 
enqrm aantal monsters per dag. In dit 
systeem traden regelmatig storingén op. 
Bij reparatie geeft dit weer veel vast 
afval. Overigens geven al die monster
tjes zelf weer bergen afval,. Iedere be
smetting in het bedrijf, hoe klein ook, 
geeft een flinke hoeveelheid afval door 
ontsmettingsmaatregelen. 
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Hoe hou je het deksel op de pot? 

Kritikaliteit grootste gevaar 
Om te voorkomen dat er net als in een kernreaktor een kettingreaktie 
tot stand komt (het zgn. kritisch accident), moeten er allerlei voor
zorgen genomen worden. 

Als je een gewone ronde tank van, zeg 
100 liter inhoud neemt, en het aantal 
grammen uranium of plutonium per liter 
een bepaalde waarde overschrijdt (de 
kritische massa), dan ontstaat er een 
kettingreaktie. Heb je twee tanks van 
50 liter, waarvan in ieder minder dan de 
kritische massa zit, en je zet ze dicht 
bij elkaar, dan krijg je ook een ket-
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tingreaktie. Neem je echter een lange 
buis met een doorsnee van negen centi
meter, d~n kan er een hoeveelheid plu
toniumoplossing in, die vele malen de 
kritische massa overschrijdt, ook al is 
die buis tien meter lang. Eenzelfde 
tweede buis hiernaast zetten is echter 
weer gevaarlijk tenzij de afstand groot 
genoeg is of als een afscherming tussen 
geplaatst is. Voor laag verrijkt uranium 
(tot 5% splijtbaar) kan de apparatuur 
wat ruimer gemaakt worden, maar voor hoog 

Drie .soorten kritiM:b v.J.li~ t~. 

1 Platt e .tank of slab tank. 
2 Gedeeltel~Jk opgetekende versterkingsribben. 

· ·3 Cilindrische tank.. · 
4 Vulling liMit bOronglazen ringen. 
5 Cilindrisch uit&evoerde platte tank. 
oNeutronenafscherming. 

verrijkt uranium (splijtbaar tot 95%) en 
plutonium worden hoge eisen aan de appa
ratuur gesteld. Hoe hoger het aantal 
grammen uranium of plutonium per liter, 
des te kleiner moeten de tanks zijn. 'Bij 
Eurochemie zijn de tanks uitgevoerd als 
uit de kluiten gewassen, platte centrale 
verwarmingsradiatoren, waarvan sommige 
maar zo'n vier cm dik zijn. Bijna alle 
apparatuur heeft de vorm van buizen of 
platte bakken. 
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Er Z1Jn echter tanks, die wat vorm be
treft, niet kritisch veilig zijn. Die 
worden opgevuld met boronglazen ringen. 
De absorbtiecapaciteit van deze ringen 
zorgt ervoor dat er een soort inwendige 
afscherming is. De inhoud van deze tanks 
wordt evenwel met lucht gemengd. Hier
door rammelen de ringen tegen elkaar, 
zodat er vrij veel breken. Een kritisch 
ongeval in zo'n tank is dan ook beslist 
niet ondenkbaar. Bovendien geven de stuk
jes glas van de gebroken ringen een grote 
kans op verstoppingen in de leidingen. 

"eventuele gevolgen waanzinnig" 
Als het in het natte gedeelte gebeurt, 
dan kun je het volgende verwachten: 
de kettingreaktie zelf vindt mogelijk 
plaats in een onderdeel van een seconde. 
De inhoud van de tank gaat koken en 
wordt in de diverse leidingaansluitingen 
geblazen, waarmee de kritieke massa ge
lijk uiteen geblazen is. De radioaktivi-

teit rondom en in deze tank zal echter 
enorm zijn door de gevormde splijtings
produkten. Dit is de officiële verklaring 

·voor zo'n kritisch ongeval en daar zou 
de kQus mee af zijn, zeggen ze. Het is 
echter de v~aag wat er zou gebeuren met 
de platte, zgn. kritisch veilige tanks. 
Door de geweldige plotselinge drukstoot 
van het kritisch accident kunnen de 
platte tanks bol gedrukt worden, ondanks 
de aanwezige versterkingsribben. Als dat 
bij een tank gebeurt, is die niet meer 
kritisch veilig, waardoor een tweede, 
veel krachtiger kettingreaktie kan 
plaatsvinden. Het gevolg kan zijn dat 
dan alle tanks die zich in die cel 
bevinden, mee kunnen gaan doen. De 
gevolgen kunnen waanzinnig zijn voor 
fabriek en wijde omgeving. 
De verwerking van hoog verrijkt ura
nium stelt soortgelijke eisen met be
trekking tot kritikaliteit als pluto-
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verglaasd hoog aktief afval (model) 

nium en deze gebeurde om die reden op 
de plutoniumafdeling. Met dit verschil 
dat het niet in het droge deel (de 
handschoenenkasten) terecht kwam maar 
op een nogal primitieve manier als 
uraniUmnitraatoplossing in plastic 
flessen werd gegoten. Die flessen zijn 
8 cm, in diameter en zo'n 70 cm hoog. 
Ze werden in een roestvrij stalen wand
rek, op kritisch veilige afstand van 
elkaar, opgeslagen. 
Een kritisch ongeval in het droge deel 
van de plutoniumafdeling kan eigeplijk 
alleen ontstaan door ee~ menselijke 
fout, maar daar is uiteindelijk alles 
op terug t e brengen. 
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In de plutoniumfabriek (cel 36) was 
onder een rij kritisch veilige tan
ken een lekbak geplaatst. Om te 
voorkomen dat van een lekke tank 
de inhoud hiervan onder de andere 
tanks terecht zou komen, wat een 
~itisch ongeval kon veroorzaken, 
was een afvoer in die lekbak ge
maakt. De vloeistof werd hierdoor 
afgevoerd naar 3 onder de lekbak 
in beton gegoten kritisch veilige 
buizen geleid. In het afvoerputje 
was een nivo-alarm aangebracht en 
een ejecteur om de drie buizen te 
ledigen. 
Op zekere dag ging er een alarm 
branden. Leegmaken met de ejecteur 
leverde alleen maar e~n paar liter 
water op. Het alarm kwam echter 
iedere keer terug, zooat een inter
ventie in de cel nodig was. Wat 
bleek? Door condensatie op de 
celmuur was de verf gaan bladderen. 
Deze verfbladders en nog wat ander 
vuil en roest hadden het afvoer
putje verstopt. In de lekbak lag 
al een laagje water (condens van 

De plutoniumcQntainers zijn roestvrij 
stalen bussen van 8 cm diameter met 
eea lengte van 30 cm. Ze bevatten 1,5 
tot 1,8 kg plutoniumdioxide en er mocht 
maar een vast omschreven aantal contai
ners in de handschoenenkast staan . Tien 
stuks in totaal, ieder in ·een kritisch 
veilige positie. Slechts één container 
tegelijk mocht buiten zijn positie ver
plaatst worden. Hetzelfde gold voor het 
rekje met monsterpotjes. De handschoe
nenkasten stonden op poten, zo'n 70 cm 
boyen de vloer . 

Zoals al eerder gezegd mocht er 
vanwege kritikaliteitsgevaar geen 
water onder de plutoniumhandschoen
kasten staan. Om zoiets te voor
komen zaten er afvoerputjes in de 
vloer. De afvoerleiding hiervan 
raakte verderop in de fabriek ver
stopt; de putjes liepen over en 
het water liep al richting hand
schoenenkast. Gelukkig waren we 
er op tijd bij, toen het water al 
onder de deur van de plutonium
tussenopslag door liep. 
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de muur). Als er in de dagen tus
sen het begin van het alarm en 
het vinden van de verstopping een 
ernstige lekkage was opgetreden, 
dan had dit een zwaar kritisch 
ongeval kunnen veroorzaken, waar
bij meerdere tanks betrokken zou
den zijn geweest . 

~~-··-
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Er mocht geen water op de vloer staan 
van schrobben of dweilen; door neutro
nenreflektie zou dan een kritisch on
geval kunnen ontstaan. Een laagje wa
ter op 70 cm afstand is in staat om de 
kritisch veilige afstand van plutonium
containers te niet te doen. 

De plutoniumafdeling- was beperkt toegan
kelijk, zoals ik al schreef. Bij het 
wegen en het bemonsteren van plutonium 
was altijd iemand van de interne 
accountability, iemand van Euratom en 
een vertegenwoordiger van de klant aan-
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wezig. Die mensen hadden vriendjes, die 
dat ook wel eens wilden zien. Aanvanke
lijk kregen ze grif toestemming Vat"l het 
bedrijf. Zo stonden er op een gegeven 
ogenblik vier man meer dan nodig waren 
om de kast. En ineens real iseerde ik me 
dat het niet alleen vier mannen waren, 
maar tevens 4 x 50 liter water, pal 
naast de handschoenenkast. Daarom stuur
de ik die lui weg; dat leverde wel wat 
verontwaardiging op maar maakte wel een 
eind aan dit soort situaties . Door zo-

iets kan nu een kritisch ongeval ontstaan I 
Het is mogelijk dat iemand over z'n toe
ren raakt en in de handschoenenkast de 
containers naast elkaar zet, of er zelfs 
mee gaat gooi en. Ook bij het transport 
naar de tussen- of eindopsl ag kan iets 
dergel ijks gebeuren . 
Naar de gevolgen van een kritisch on
geval met plutoniumcontainers kun je 
alleen maar raden. Het zal echter be
slist een nachtmerrie zijn voor mis
schien wel miljoenen mensen. 

Te jonge mensen aangenomen zonder tests 

Personeelsbeleid onzorgvuldig 
In de nucleaire industrie geldt er een norm voor de werknemers met onge 
veer deze strekking: de leeftijd van mensen die in de nucleaire indus
trie werken en daadwerkelijk met straling in aanraking komen, moet , 
liefst boven de 35 jaar liggen. De werknemers van Eurochemie waren voor 
zo'n 70% veel jonger; een groot aantal was rond de 20 jaar. 

Toen er eens op een afdeling vrij veel 
straling was, weigerde de betreffende 
afdelingschef de fabriek in te komen. 
Een interventie was echter onvermijdelijk 
en zijn hulp was nodig om de op te lopen 
straling over meer mensen te verde~en . 
Eerst wilde hij niet , met als reden dat 
hij nog kindertjes moest maken . Maar deze 
man was wel de 35 gepasseerd. 

In een ziekenhuis wordt bij het nemen 
van röntgenfoto's in de buurt van de 
geslachtsdelen een afscherming aange
bracht ter voorkoming van genetische 
schade. Bij Eurochemie kreeg je meer 
straling over het hele lichaam dan je 
ooit met een röntgenonderzoek zal 
krijgen, maar daar werden de geslachts
delen niet afgeschermd. 

plutonium gestolen? 

Plutoniumtransport uit de fabriek 
ging op een speciale manier. In 
een grote buis werden twee pluto
nium-containers boven elkaar ge
plaatst; deksel erop en verzegeld. 
Die buis was bevestigd in een kooi 
van dikke stalen pijpen, birdcage 
genaamd (vogelkooi). Een aantal 
van die birdcages werden op een 
vrachtwagen vervoerd. Aan die 
vrachtwagens werden zulke zware 
veiligheidseisen gesteld dat he~ 
moeilijk was een expediteur te 
vinden die zo ' n wagen in bezit 
wilde hebben. Het vervoer over de 
weg werd begeleid door rijkswach
ten op motoren . Bij een landsgrens 
~ing het pas weer verder zodra de 
politie van het betreffende land 
de bewaking had overgenomen. Er was 
ook een kleiner type birdcage waarin 
maar één pl utonium container paste . 
Nu vraag ik mij nog steeds af hoe 
het mogelijk was dat er onder toe
zicht van een direktielid twee van 
die kleine birdcages met plutonium 
in een doodgewone Citroën I.D. 
stationcar geladen moesten worden , 
terwijl deze auto slechts van hele 
kleine radioaktiviteitsembl eempjes 
was voorzien. 

Wat vooral kortzichtig was, is het feit 
dat niemand van het personeel psycho
technisch getest werd bij de soll ici-
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extractieapparaat in de plutonium
afdeling . 
tatie. In deze industrie mag toch ver
wacht worden dat er gekeken wordt naar 
geestelijke stabiliteit, technische vak
bekwaamheid en betrouwbaarheid van het 

Meetapparatuur buiten werking 

personeel. Uiteindelijk kan iedereen 
in zo'n bedrijf, van hoog tot laag, 
een nationale en i .nternationale ramp 
veroorzaken. 

geen interne scholing 
Met de scholing van het produktieper
soneel was het droevig gesteld. Gerichte 
opleiding voor het werken met de bijzon
dere en kwetsbare apparatuur was er 
niet. Alles moest geleerd worden uit wat 
in de bédrijfshandleidingen geschreven 
stond en van de shift-supervisors die 
vanaf het begin daar werkten. Pas na ja
ren werd er incidenteel, als de fabriek 
stillag, iets gegeven dat oppervlakkig 
op een kursus leek. 1n 1971, één jaar 
voor het afvloeien van het (buitenlands) 
personeel begon en er ook geen nieuw 
personeel meer werd aangenomen, werd er 
met video-apparatuur een soort introduk
tie-kursus samengesteld. Dit was echter 
meer een hobby van de samenstellers dan 
van nut voor het bedrijf; dat ging toch 
sluiten. 

Veiligheid betwijfeld 
In de eerste jaren droegen alle werknemers een filmbadge. Dat is een 
stukje onbelichte film in een lichtdicht houdertje met voor de film 
stukjes lood van versebillende dikte. Straling belicht de film, maar 
wordt door het lood verzwakt . 

Door nu te kijken tot achter welke 
looddikte de film belicht was, wist 
men ongeveer boeveel straling je ontvan
gen had. Naderhand werden deze filmbad
ges vervangen door thermolumini
scentie-meters, die hetzelfde doel had
den . Voor fabriekspersoneel en voor be~ 
zoekers waren er direkt afleesbare dosi
meters. Een soort dikke vulpen was dat, 
met een venstertje aan het einde, waar
door je af kon lezen hoeveel straling je 
tijdens je aanwezigheid in de fabriek 
ontvangen had. 
Voor werk in de handschoenkasten had je 
nog aparte vingerdosimeters, ook een 
soort filmbad~, die je op je hand of 
vingers plakte. 
Er waren ook draagbare, direkt aflees
bare stralingsmeters, die zowel voor 
alpha-, beta- als gamnastraling geschikt 
waren. Deze werden in hoofdzaak gebruikt 
voor het zoeken en meten van besmettin
gen. Ze werden door de werkers in de 
fabriek en door de mensen van de veilig
heidsdienst gebruikt. 
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vei I igheidsd ienst 
Deze veiligheidsdienst had tot taak op 
de ve~ligheid toe te zien en adviezen te 
geven bij onderhoudswerk en interventies; 
zij was geen bewakingsdienst. De veilig
heidsdienst beschikte over alle mogelijke 
stra1ingsmeetapparatuur. Verder nam ze 
op alle plaatsen, waar besmetting kon 
optreden, twee keer per wacht een zgn. 
wrijftest. Bij deze test veegden ze met 
een papiertje over de grond. De plaatsen 
waar dit gebeurde, werden bepaald aan de 
hand van een wisselend schema. Die pa
piertjes werden daarna gemeten om te 
zien of er besmetting was en van welke 
aard. Tevens werden twee maal per 
wacht van acht uur luchtmonsters geno
men. Dit deden ze met een soort stofzui
germotor waar op de zuigkant een papie
ren filter zat. Door nu een bepaalde 
hoeveelheid lucht door dit papier te 
zuigen en het papier daarna te meten, 
kon men konstateren of er luchtbesmet
ting was. In een grote ruimte is zo'n 
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test niet erg betrouwbaar. Ten eerste 
door bepaalde luchtstromingen, waarbij 
elders in de ruimte toch luchtbesmet
ting kan zijn; ten tweede door het 
tijdsverloop tussen de metingen. 

buiten werking 

Op de plutoniumafdeling waar de kans op 
luchtbesmetting het grootst was, stond 
een zgn~airborne-monitor opgesteld. 
Aangezien dit apparaat beïnvloed werd 
door storingen in het stroomnet (o.a. 
bij elektrisch hoogfrekwent lassen) 
gaf het steeds loos alarm; na enige tijd 
werd het buiten werking gesteld. Voor 
de werknemers een uiterst gevaarlijke 
situatie. 

Eurochemie 

keuring nietszeggend? 

De werknemers werden twee maal per jaar 
medisch gekeurd. Van één werknemer 
weet ik dat hij de aanbeveling kreeg 
om ander werk te gaan zoeken omdat zijn 
bloedspiegel niet in orde was. 
Verder werden er 24-uur.smonsters urine 
(d.w.z. alle ur~e van een periode van 
24 uur) onderzocht op besmetting. Aan de 
hand hiervan is bij verscheidene mensen 
een meer of minder ·ernstige inwendige 
besmetting gekonstateerd. Nu is het zo, 
dat een alfabesmetting al na korte tijd 
niet meer in de urine is terug te vin
den. De alfa-straler heeft zich dan al 
ergens anders in het lichaam vastgezet. 
De tijd tussen twee opeenvolgende 24-uurs
monsters varieerde van twee tot negen 
maanden. Monsters die in die tussentijd 
- bij vermoede besmetting - werden geno
men, werden soms, door tijdgebrek of 
defekte apparatuur, niet onderzocht. 
Aangezien maar een heel klein deel van 
het binnengekre~en plutonium met de uri
ne uitgescheiden wordt, is de werke-

18 

lijke besmetting bijna niet vast te 
stellen. Ik kom hier in het slot op 
terug. 

geldgebrek: concessies aan 
veiligheid 

Iets wat zeker in commerci~le fabrieken 
een rol gaat spelen, en wat het de laat
ste jaren deed bij Eurochemic, is geld
gebrek, waardoor concessies aan de vei
ligheid gedaan werden. Dit was bijvoor
beeld te merken aan het wassen van be
smette overschoenen en plastic en ka
toenen interventie-overalls. Aanvanke
lijk werd al het besmette goed als af
val weggevoerd, maar later werd het 
gewassen. In de nucleaire fabriek te 
Aldermaston in Engeland raakten twin
tig vrouwen uit de wasserij inwendig 
besmet. De fabriek is gesloten toen 
bleek dat er nog veel meer mensen in
wendig besmet waren. 

lozingen 

Uit het voorafgaande weten we al dat 
er via de schoorsteen radioaktieve 
gassen geloosd werden (o.a. het ge
vaarlijke krypton). DOQr een eenvou
dige wassing werden hoofdzakeliijk 
ni trieuze dampen uit de afgezogen 
lucht verwijderd. Regelmatig werd de 
schoorsteen inwendig op besmetting ge
kontroleerd. In .het begin hadden de 
mensen die dit deden alleen een gasmas
ker op. Naderhand gebeurde dit in kom
plete interventiekleding. Niet voor 
niets, lijkt me. 

incidenten 
Wat nu volgt, is een tamelijk wille
keurige verzameling 'betreurenswaar
dige incidenten'. Het is zeker niet 
volledig maar geeft wel een aanwijzing 
overde veiligheid van het bedrijf voor 
de direkte omgeving. 
In de voedingleiding naar de glazen 
kolom in oe handschoenkast waar pluto
nium onoplosbaar werd gemaakt , zette 
zich een hoogradioaktief deeltje vast. 
De straling van dit deeltje was zo 
hoog, dat de werknemers van de pluto
niumafdeling maar twee uur per wacht 
in hun afdeling konden werken; om de 
beurt. 
Deze twee uur aanwezigheid per dag, 
op + 10 meter afstand van dit stra
lingspunt, leverde de werknemers per 
week de maximaal toegestane dosis van 
100 millirem straling op. 
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Van kollega's hoorde ik het volgende 
verhaal, . dat ik niet zelf kan be
vestigen. Bij de bouw van. een gebouw 
voor vloeibaar afval opslag werden 
de d~iptrays (lekbakken) onder de 
afvaltanks ver onder grond nivo ge
plaatst. Bij hoge gpondwaterstand 
kwam er via de fundering water 
onder deze lekbakken. De een glng 
drijven en moest door opvullen met 
water op zijn plaats gehouden wor
den, de ander was poreus en liep 
vanzelf vol! Bij het lekraken van 
een afvaltank. zou de inhoud hier
van niet meer in zo•n lekbak opge
vangen kunnen worden en zelfs in 
het grondwater terecht kunnen ko• 
men. Een schoonheidsfoutje bij de 
bouw dus. 

Qp enige afstand van de fabriek had men 
buizen in de grond geslagen voor grond
wateronderzoekó I.n de jaren dat ik er 
werkte, heb ik gekónstateerd dat er 
steeds nieuwe buizen geplaatst werden, 
telkens verder van de fabriek af, tot 
aan de terreinafzetting toe. Duidt dit 
erop dat ·de besmetting zich verspreid
de? De eerste buizen waren toen al 
overgroeid en andere volgelopen met 
zand. 
Het is voorgekomen dat op het terrein 
een plastic tank met uraniumnitraat 
stond over te lopen. Dat duurde geruime 
tijd omdat men vergeten was het vullen 
van de tank stop te zetten. Het gevaar
lijke goedje liep eerst in een betónnen 
lekbak en daarnà over de grond. Na eni
ge dagen heeft men deze grond afgegra
ven en weggevoerd; waarheen is mij 
niet bekend. Als men bedenkt dat bijna 
alle bewoners van dit gebied (buiten 
de woonkernen) hun water betrekken uit 
putten in eigen grond, dan geeft dit 
wel te denken. 
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De opleggers, waarop de containers met 
brandstofelementen van de reactors wer
den aangevoerd ,. waren soms besmet. Een
maal ze1fs zo erg dat de bandensporen 
op de weg meetbaar waren. Deze weg heeft 
men ook moeten afgraven. 

ongeluk rampzalig 
De portiers hadden de opdracht om met 
behulp van een verrekijker de n~rs van 
overvliegende vliegtuigen te ontcijferen. 
De bedrijfsterreinen waren en zijn name
lijk verboden vlieggebied. Dit geeft al 

aan hoe kwetsbaar Eurochemie is. Een 
neerstQrtend (of schietend) vliegtuig 
zou hier een ongekende ramp kunnen ver
oorzaken. Een voorbeeld: het opslag
bassin voor brandstofelementen is bo
vengronds. Als dit leeg zou lopen door 
01uurbreuk, kan je er niet meer in de 
buurt komen door de hoge straling. En 
zelfs een kritisch ongeluk met een to
tale melt-down is dan mogelijk; dan zou
den alle brandstofelementen tot een 
grote waanzinnig hete brij versmelten 
en overal dwars doorheen branden. 
De verschillende soorten vloeibaar en 
vast afval zijn opgeslagen in aparte 
ge bouwen. De herkenbaarheid hiervan 
maakt ze uiterst kwetsbaar voor akties 
van buitenaf. 

kwetsbaar bedrijf 
Kortom, het hele bedrijf is zo kwetsbaar 
dat vernielingen vrijwel altijd ramp
zalige gevolgen zullen hebben. 
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Ook een grote miskleun is de plaats waar 
Eurochemie gevestigd is: midden in de 
bossen. Door die bossen loopt d-e ter
reinafzetting, met alleen een smalle 
brandgang ernaast. Neem nu eens een 
vliegveld als Schiphol •. Ver om de lan
dingsbanen heen mag geen hoog gèwas, 
zoals mais, verbouwd worden in verband 
met terroristische akties. Bij zo'n 
aktie kunnen dan op beperkte schaal 
doden vallen. Maar een bedrijf dat 
levensgevaar voor miljoenen mensen 
kan veroorzaken, zet je midden in de 
bossen, bewaakt door een of twee por
tiers . Over het gevaar van bosbrand 
nog niet gesproken! 
Hier komt trouwens nög bij .dat de op
slag van plutonium en verrijkt uranium 
tamelijk simpel bereikbaar waren. 
Ongelooflijk, maar waar. 

"ideale plaats is de maan" 
Wil een bedrijf als Eurochemie bevei
ligd zijn tegen akties van buitenaf, 
dan moet het op een kale vlakte staan 
mèt veel bewaking. Wil het beveiligd 
zijn tegen akties van binnenuit, dan 
moet er naast de werknemers een interne 
bewakingsdienst zijn. Maar daarmee zal 
bij de werknemers, die toch al onder de 
spanning van het werk lijden, de kans op 
overspanning sterk toenemen en daarmee 

rampenplan-oefening bij La Hague 

de kans op ongelukken. Bovendien moet 
zo'n bedrijf gebouwd zijn op een plaats 
waar geen grote verplaatsingen van 
grondwater zijn, zodat besmetting hier
van tot een heel klein gebied beperkt 
kan worden. Door hoogteverschillen en 
zanderige grond is de afvoer van grond
water in de richting van Nederland en 
Antwerpen op de huidige plaats vrij 
groot. 
Een ideale vestigingsplaats zou misschien 
op de maan te vinden zijn. 

"Radioactiviteit vernietigen kan niet" 

Stop kernenergie 
Ik denk dat Eurochemie versch~llende z aken uit dit ve rhaal zal ontken
nen. Ik heb zoveel mogelijk mijn eigen ervaringen op papier gezet, e c h
t e r zonder allerlei bronnen te raadplegen. 

Natuurlijk is er zeven jaar na de slui
ting een heleboel ontsmet. Natuurlijk 
is men begonnen het afval in wat han
teerbaarder vormen te brengen. 
Hiermee schuif je de problemen alleen 
naar volgende generaties door en kan je 
fijn je handen in onschuld wassen: we 
doen er toch wat aan! 
Maar één ding kan niet . En dat is ver
nietigen van radioaktiviteit •. Alles wat 
aan radioaktiviteit met de brandstof
elementen de fabriek binnen is gekomen, 
komt er ook weer uit. Alleen het volume 
is toegenomen. Door natuurlijk verval 
i s er wel wat vermi ndering, maar het 
meeste moet honderden tot duizenden 
jaren gekontroleerd worden opgeborgen. 
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Over dit afval verdeeld zitten ook de 
kilo's plutonium die Eurochemie is 
kwijtgeraakt. Bedenk dan eens hoeveel 
speldeknopjes dit zijn en ook dat na 
25.000 jaar no~ steeds de heldt hier
van over is. 

opwerkingscan traeten 
Voor de Kamerleden die over opwerkings
kontrakten moeten beslissen: een kleine 
opwerkingsfabriek als Eurochemie pro
duceert volgens eigen opgave 50 kubieke 
meter of 100 ton laag aktief afval per 
jaar dat afkomstig is van laboratoria en 
research; daaronder vallen papier, cellu-
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lose en plastic vellen. Over het hoog 
aktieve afval van deze afdelingen wordt 
geen opgave gedaan, er wordt alleen ge
zegd dat het beperkt moet blijven. De 
veel grotere berg afval uit de fabriek 
wordt niet eens genoemd. 
Wat voor enorme bergen vast afval moeten 
we dan van een grotere fabriek· verwach
ten, zoals die in Cap La Hague? En dat 
is nog maar een klein gedeelte-van de 
totale hoeveelheid radioaktief afval. 
Alles wat in dit verhaal over Eurochemie 
gezegd is, geldt ook voor Oap La Hague. 
Alleen met dit verschil, dat in de Franse 
fabriek een flinke arbeidsonrust heerst, 
waardoor ongelukken haast niet uit kun
nen blijven. Denk niet dat het ver van 
ons bed is, want een plutonium of an
dere besmetting van het zeewater komt 
vanzelf bij ons in de Noordzee. 
Laat het opwerken van reactorbrandstof 
stoppen. Met de plutonium~an je toch 
nog niets beginnen, behalve bommen ma
ken. Wat nu nog niet opgewerkt is, kan 
veiliger zó bewaard worden dan via op
werking. Laat ook geen nieuw opwer
kingsvoer maken, maar sluit die kern
centrales. 

Internationaal is er nogal wat opwin
ding geweest over het uitlekken van 
uraniumverrijkingsgeheimen vanuit Al
melo naar Pakistan. De levering van 
verrijkt uranium aan Brazilië is een 
heet hangijzer in het parlement ge
weest. 
Maar dat de vroegere algemeen direk
teur van Eurochemic, de heer Baren
drecht, via de firma Comprimo naar 
Brazilië is gegaan, is niet zo bekend. 
Deze man is uiterst deskundig op het 
gebied van de bouw en werkwijze van 
opwerkingsfabrieken. Als Brazilië deze 
kennis kan verwerven, dan zijn ze 
straks ook in staat plutonium vrij te 
maken uit reaktorbrandstof, misschien 
geleverd door Almelo. Hetgeen betekent 
dat ze in staat zijn atoomwapens te 
fabriceren. 

Helen Caldicott: "U ziet dus, er blijft ons 
niets anders over, dan op te staan, ieder 
van ons; en de last op onze schouders te 
nemen." 

"Je màg niets aan Eurochemie overhouden!" 

Van hot naar haar 
Tot besluit wil ik mijn ervaringen van de laatste drie jaar vertellen, 
die misschien niets, maar aan de andere kant alles met Eurochemie te ma
ken hebben. 

Om te beginnen is er in 1969 in mijn 
urine een lichte plutoniumbesmetting 
gekonstateerd, of, zoals de artsen 
zeggen: "Het was boven de detectie
grens." In 1978 werd ik ziek door een 
nogal pijnlijke nieraandoening. Beide nie
ren zouden ernstig beschadigd zijn. 
Doordat de oorzaak niet te vinden was, 
gaf ik op met welke stoffen ik zoal ge
werkt heb en vermeldde ook de plutonium
besmetting. In het ziekenhuis kon ik 
niet onderzocht worden. Ze beantwoord
den de"vraag of die besmetting de oor
zaak van de nierbeschadiging kon zijn 
niet en evenmin vertelden ze of het aan 
(petro) chemische stoffen kon liggen. 
De huisa~ts had inmiddels via het mini
sterie van volksgezondheid de gegevens 
over straling en urine-analyses van 
mij gekregen. Nierafwijkingen door 
plutoniumbesmetting werden hierin niet 
waarschijnlijk ·geacht. Ik kreeg de ge
gevens niet te zien en werd doorverwezen 
naar een nefroloog; hier kreeg ik even
min duidelijkheid. 
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Mijn vrouw heeft toen het radio-biolo
gisch instituut van TNO opgebeld voor 
inlichtingen. Eerst zei men daar dat 
het mogelijk was dat een deel van het 
binnengekregen plutonium in de nieren 
gekomen was. Een paar uur later werd 
er teruggebeld door TNO: of we de naam 
van de behandelend specialist wilden 
zeggen? Met tegenzin hebben we dat ge
daan. Hierna kregen we een brief van 
TNO met de strekking dat we het volste 
vertrouwen moesten hebben in de be
handelend specialist; dat bij de mens 
nog nooit ziekelijke afwijkingen aan de 
nieren door plutonium waren gekonsta
teerd; dat een onderzoek naar plutonium 
alleen via detectoren in de longen kon 
worden uitgevoerd en dat dat in mijn 
geval niet gewenst was. 
Inmiddels was ik voor 80 tot 100% ar
beidsongeschikt verklaard. Na het kon
takt met TNO veranderde de houding van 
de artsen totaal. Ze werden gewoon on
beschoft. Ik ben nog wel twee en een 
halve week voor observatie opgenomen in 
het ziekenhuis, maar zonder resultaat. 
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gegevens doorgespeeld 
Na deze opname ben ik nog twee maal met 
spoed naar urologie verwezen vanwege 
bloed en andere troep in mijn urine. 
Het ziekenhuis vond ineens niets meer. 
Ook het dossier over de eerste ziekte
periode bleek nergens meer te vinden. 
Bij het ministerie van sociale zaken 
vroeg ik twee keer per aangetekende 
brief om een kopie van de papieren van 
Eurochemic. Na ontvangst werd er dan 
direkt gebeld met,de vraag waarom ik ze 
wou hebben. Natuurlijk had ik alle recht 
op die gegevens, maar er kwam geen 
schriftelijk antwoord. Via tussenkomst 
van de vakbond is het mij toch gelukt 
om die papieren in handen te krijgen. 
En wat blijkt? Deze papieren waren 
niet op het ministerie van sociale 
zaken, maar waren in het bezit van de 
direktrice van het Koningin Wilhelmina 
Fonds; de Nederlandse organisatie voor 
kankerbestrijding!_! Deze direktrice 
had als arts part-time op het ministerie 
van volksgezondheid gewerkt. Volgens deze 
arts kan mijn nierafwijking niet door 
plutonium veroorzaakt zijn. 
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Maar het is toch al te dol dat een voor 
mij wildvreemde arts of organisatie 
mijn stralings- en besmettingsgegevens 
heeft. Dat je gewoon als een potentiële 
kankerpatiënt in de gaten gehouden wordt. 
Ik weet donders goed dat ik in dat op
zicht een verhoogd risiko loop. Maar dat 
risiko loop je ook in de petrochemische 
industrie en waar niet tegenwoordig. 
Ik krijg alleen de indruk dat ik van de 
artsen niets van Eurochemie mag over
houden, zeker niet naar buiten toe. 
Overigens is de direktrice van het 
Koningin Wilhelmina Fonds vroeger arts 
geweest bij het atoomcentrum te Petten. 

tot slot 
Ik hoop dat het voor veel mensen nu dui
delijker is geworden, wat het opwerken 
van reaktor-elementen betekent. Maar nog 
groter is mijn hoop, mensen te hebben 
kunnen overtuigen dat Eurochemie niet 
heropend mag worden en dat andere opwer
kingsfabrieken en kerncentrales een even 
grote bedreiging vormen voor de wereld
bevolking als een kernoorlog. 
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Begrippen 
Radioaktiviteit en straling 

Een stof is opgebouwd uit moleculen, 
die op hun beurt bestaan uit atomen. 
Een atoom is ook weer opgebouwd uit 
allerlei deltjes. Heffen de onder
linge krachten van die deeltjes elkaar 
op, dan spreekt men van een stabiel 
atoom. Ontbreekt er een deelt.je, dan 
wordt zo'n atoom instabiel. Om weer 
stabiel te worden zendt zo'n atoom 
straling uit. Dit instabiele atoom 
noemt men radioaktief. 

Halverings- of halfwaardetiJd 

Door straling uit te zenden worden ato
men stabiel. Als van een groep insta
biele atomen na zekere tijd de helft 
stabiel is geworden (de straling gehal
veerd)• dan noemt men deze tijd de 
halfwa~rde of halveringstijd. 

Soorten straling 

alfastraling = weggeschoten 
helium-kernen 

bètastraling = weggeschoten 
electronen 

gamma/röntgenstraling = electra-magne
tische straling 
of fotonen 

Stralingsafscherming 

Straling kan afgeschermd worden door 
massa, d.w.z. door materiaal met een 
zeker gewicht. Dat kan lood• beton of 
zelfs lucht zijn. Hoe groter het soor
telijk gewicht van een stof, des te 
beter houdt het straling tegen. Van 
lucht·heb je bij een bepaalde stralinga
bron misschien tientallen meters voor 
af~cherming nodig, van beton misschien 
een meter en van lood wellicht tien 
centimeter. Hoe zwaarder de strali:Qg, 
hoe dikker de afscherming. Anti-stra
lingspakken bestaan dan ook niet omdat 
geen mens zo'n zwaar omhulsel zou kunnen 
dragen. 

Besmetting of kontaminatie 

Men spreekt van besmet~ing als radioak
tieve deeltjes terecht komen op plaatsen 
waar zij niet thuis horen. Dat kan op de 
grond, op apparatuur of op mensen zijn. 
Het kan ook fijn verdeeld in de lucht 
zitten, hetgeen luchtkontaminatie 
<= besmetting) heet. 

aiHcht 1/4 

Er is sprake van inwendige besmetting 
als radioaktieve deeltjes via de lucht
wegen, de mond, de huid of een verwon
ding in het lichaam terecht zijn geko
men. 

Splijtingsprodukten 

Het uranium dat bij de kernsplijting in 
de reaktor verbruikt is, valt uiteen in 
een aantal hoog radioakt±eve stoffen, de 
splijtingsprodukten. (Strontium, Iodium, 
Cesium, Krypton). 

Natuurlijk Uranium 

Een delfstof. Bestaat voor het grootste 
deel uit niet splijtbaar uranium 238 en 
voor een heel klein deel splijtbaar ura
nium 235. 

Verrijkt uranium 

Door chemische en mechanische bewerking 
ontstaat een hoger percentage splijt
baar uranium 235. In laag verrijkt tot 
5%, in hoog verrijkt uranium tot 95%. 

Plutonium 

Wordt in de kernreactor gevormd uit het 
niet splijtbare uranium 238. Is de brand
stof voor snelle kweekraaktoren en 
grondstof voor atoomwapens. zwaar giftig. 

Snelle kweekreactor 

Reactor met plutonium als brandstof, om
geven door staven met niet-splijtbaar 
uranium 238. Door de reaktie wordt dit 
uranium gedeeltelijk omgezet in splijt
baar plutonium. 

literatuur 

Meer informatie over Eurochemie en de an
dere nucleaire installaties in Mol is te 
vinden in: 
• "Opwerking van kernsplijtstof; Euro

chemie: een nucleaire vuilbak te Des
sel?"; uitgegeven door VAKS en PEK, 
1978. 

• "De nucleaire centra uit de Kempen"; 
achtergrondbrochure ter gelegenhéid van 
de demonstratie in Mol op 25 oktober 
1980. 

• "Kernenergie en Mol"; informatienota 
van het Intergewestelijk Overleg Zuid
Oost-Brabant, decem~er 1980. 

• "Kernenergie naast de deur"; aanvulling 
op de voorgaande nota, door SSK Eindho
ven en Werkgroep Stop Atoomplannen Kem
pen, februari 1981. 
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Verantwoording 
In het kort wil ik hier uiteen zetten, 
waarom ik dit stuk over 
Eurochemie geschreven heb. In 
1965, toen ik bij Eurochemie in 
dienst trad, gold kernenergie nog 
als een aantrekkelijke zaak. Je 
stopte uranium in een kernreactor 
en je kreeg een hoop energie. De 
afgewerkte brandstofstaven 
stuurde je naar een 
opwerkingsfabriek. Daar haalden 
ze het ongebruikte uranium er weer 
uit en je kreeg bovendien 
plutonium ter beschikking voor 
Snelle kweekreactoren óf voor 
atoombommen. Het zou op die 
manier haast een onuitputtelijke 
bron van energie worden. 
Ik las een advertentie waarin 
personeel voor zo'n 
opwerkingsfabriek gevraagd werd. 
Indrukwekkend stond er: 
"Eurochemic, een Europese 
onderneming tot opwerking van 
bestraalde brandstoffen, vraagt 
produktiepersoneel voor haar 
proeffabriek. " 
Verder vermeldden ze, dat de 
mensen opgeleid zouden worden 
voor een latere funktie bij de 
nucleaire industrie in eigen land. 
Financieel werd het voor de 
buitenlanders ook erg aantrekkelijk 
gemaakt én je kreeg een soort 
diplomatieke status. Je prees je 
dus gelukkig als je aangenomen 
werd. 
Ik had een opleiding als 
scheepswerktuigkundige en had 
ervaring in de petrochemie, maar ik 
had nog nooit in de nucleaire 
sector gewerkt. Ik werd op de 
plutoniumafdelmg geplaatst. Eerst 
met drie man; later alleen, bij het 
uittesten van de apparatuur voor 
deze afdeling, onder leiding van 
een ingenieur. Nog weer later, toen 
de fabriek ging draaien, kreeg ik de 
funktie van shift-supervisor. Je 
bent dan in je afdeling 
verantwoordelijk voor personeel, 
veiligheid, apparatuur en produktie 
gedurende je wacht in 
volcontinuedienst De andere 
afdelingen van de fabriek leerde je 
kennen in de tijd dat je eigeh 
afdeling stil lag. 
Het was kortom een periode waarin 
ik, technisch gezien, erg veel 
leerde. Maar door het werken in 
deze fabriek, leerde je ook de 
negatieve kanten van kernenergie 
kennen. Je kreeg steeds meer last 
van de spanningen, die dit werk 

meebracht, wat echt wel eens 
ontaardde in nachtmerries. Je zag 
dat er- ondanks de gevaren ~ een 
zekere nonchalance ontstond bij 
sommigen. Je zag dat er afval 
geproduceerd werd op 
onvoorstelbare schaal en besefte 
tegelijkertijd meer en meer de 
gevaren voor je zelf, de omgeving 
en door de onoplosbaarheid van 
het afvalvraagstuk, voor de gehele 
samenleving. 
Van lieverlee werd ik van 
voorstander een tegenstander van 
kernenergie. Het stipt naleven van 
vei ligheidsvoorschriften gaf soms 
konflikten met chefs, wat niet altijd 
in dank afgenomen werd. Ik was 
zogezegd lastig en hoop dat er in 
de nucleaire industrie nog veel van 
zulke lastige mensen werken. 
Misschien dat zij de schade nog 
iets kunnen beperken. 
In 1972 werd rk, i.v.m. de sluiting 
van Eurochemic, ontslagen. 

U zult zich welli cht afvragen 
waarom ik zo lang gewacht heb 
met het naar buiten brengen van 
deze ervaringen. De tijd was er niet 
rijp voor, denk ik. 
Aan de reacties van mensen, 
waarmee je over Eurochemie sprak, 
merkte je dat ze zich liever niet te 
veel wilden inlaten met dit soort 
problemen. Het vertrouwen in de 

geleerden was bovendien groot. 
Latere pogingen om hiermee naar 
buiten te komen leden schipbreuk. 
De laatste jaren is er, door de 
schade en schande van de 
ongelukken in Harrisburg, Cap La 
Hague, Japan etc., verandering 
gekomen in die situatie. De 
berichtgeving is echter vaak 
verwarrend, omdat het bij de 
meeste mensen niet bekend is wat 
er in dit soort industrieên gebeurt. 

Ik heb getracht om, in voor ieder 
begrijpelijke termen, de werking 
van een opwerkingsfabriek te 
vertellen; te laten zien wat er fout 
kan gaan en fout is gegaan. 
Dit verhaal over het opwerken van 
kernreactor-brandstof bij 
Eurochemie te Dessel (Belgiê) is 
niet volledig. Het is uiteindelijk 
onder grote tijdsdruk geschreven. 
De Belgische regering wil deze 
fabriek heropenen, althans daartoe 
een besluit nemen in het najaar 
van '81. Met dit getuigenrelaas wil 
ik waarschuwen voor heropening. 
Tot slot wil ik de Stroomgroep Stop 
Kernenergie Eindhoven dank 
zeggen voor het mogelijk maken 
van deze publikatie. 

K.G. Paulus 
ex-werknemer Eurochemie 
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