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redaktioneel 
Een vakantienummer deze keer. Nieuws onder an
dere van over de zuidelijke grens. Met de nodi
ge luim. Als tegenwicht van het benauwde gevoel 
dat je krijgt van het gemak waarmee in een de
mokràtisch land (dat is Belgil toch?) wordt om
gesprongen met de wensen en belangen van de 
"gewone" mensen. 

voornamelijk door verkeersongelukken. Oh, dat 
gebeurt in de V .s. wel eens, als ze uit de 
school willen klappen. En hoe zit het met de 
kritikaliteit? Je bedoelt, wanneer de qrens van 
de kritische massa wordt overschreden? Ach, een 
eventueel optredende spontane reaktie smoort 
vanzelf in het proces. Toch wel een aardig 
p~ofje. Vervelend voor de mensen die toevallig 
in de buurt staan. En het gebOuw zal wel niet 
meer heel zijn. Inderdaad, er ontsnapt wat ra
dioaktief spul. Maar dat ben je zo weer- kwijt. 
Halfwaardetijd, weet je wel. En het verdunt in 
de lucht, net als het plutonium van al die 
kernbomproeven. Gebeurt dat wel eens, zo'n 
plofje? Bij ons niet. Elders in_de wereld is 
het ettelijke malen voorgekomen. In Rusland 
bijvoorbeeld, een hele landstreek is daar nog 
onbewoonbaar. In Windscala, Engela.'ld, is het 
ook gebeurd. Niet leuk natuurlijk, maar ·je moet 
iets over hebben voor de vooruitgang. Na de va
kantie zien we wel verder. 

De volksvertegenwoordiging is daar failliet. En 
Eurochemie open. Nou, en? Bm, uitstoot van ra
dioaktieve stoffen. Och, dat heeft in het ver
led~n nooit de norm overschreden. De norm? Ja, 
een bepaald maximum aan straling. Dat weet je 
toch wel, die wordt "bepaald" ëoor Euratom. Is 
wel tienmaal hoger dan in de v.s. Maar dat kan 
geen kwaad. Oh? Nee, dat denk ik tenminste. Dat 
weten we over een paar jaar. Dan openbaren zich 
de lange-termijneffekten van straling. Vooral 
dus bij de medewerkers die vanaf het begin bij 
Eurochemie gewerkt hebben. Bm, maar er zijn 
toch al wel medewerkers overleden? Jawel, maar 

"Allicht" is een uitgave van de Stichting Al· 
licht. Deze zet zich in voor een demokratisch, 
mens· en milieuvriendelijk energiebeleid. Geen 
"kernenergie of kolen" dus, maar doelmatiger 
gebruik van energie en zoveel mogelijk aan· 
wending van alternatleven als zon en wind. 

Daarom richt "Allicht" een kritisch oog op de 
energieproducenten. Aan regionale ontwlkke· 
tingen wordt in ruime mate aandacht besteed. 
Ingezonden artikelen of brieven kunnen door 
de redaktie worden bekort. Ondertekende arti· 
kelen geven niet noodzakelijk de mening van 
de redaktie weer. 

Brabant 

EK Bergen op Zoom, Postbus 248, 
4600 AE Bergen op Zoom, 01640.37664 

EK Roosendaal, Odiliadonk 34, 
4707 TK Roosendaal, 01650-41216 

Werkgroep Kernenergie, Darinkveld 13, 
4731 VK Oudenbosch, 01652-6685 

Zevenbergse Energie Groep, Melijn 19, 
4761 NM Zevenbergen, 01680-24295 

EK Breda, Resedastraat 16, 
4818 GR Breda, 076-140064 
SSK Zundert, Burg. Manderslaan 2, 
4881 EJ Zundert, 01696-4484 

André v.d. Velden, Lijsterhof 23, 
4921 VR Made, 01626-2465 

Energieburo de Knijpkat, Stationsstr. i5, 
5038 EB Tilburg, 013·351535 
Werkgroep Kalkar, Lieve Vrouweplein 8, 
5038 TS Tilburg, 013·357058 
Wereldwinkel Goirle, Molenstraat 5b, 
5051 LD Goirle, 013·345897 

Energiekommissie, Schoutstraat 23a, 
5121 KA Rijen, 01612-4248 
Ker~energie Allicht.Niet, Grotestraat 51, 
5151 JC Drunen, 04163-72254 

SSK Den Bosch, Postbus 1404, 
5200 BL 's·Hertogenbosch, 073-136308 

SSK Oss, Hooghuisstraat 23, 
5341 CD Oss, 04120-25673/47214 

SSK Schijndel, Postbus 69, 
5480 AB Schijndel, 04104-74879 

Werkgroep Stop Atoomplannen Kempen, 
de Kranssen 37, 
5581 AG Waalre, 04904·4609 

SSK Eindhoven, Smalle Haven 1, 
5611 EH Eindhoven, 040-453299 

Energieburo, Bergstraat 10, 
5611 JZ Eindhoven, 040-443063 
Energiegroep Nuenen, Refelingse Erven 72, 
5672 TB Nuenen, 040-833544 
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adressen 
Wim de Boer, J. Hendrikxstraat 22, 
5684 XJ Best, 04998-73125 
Mariet de Swart, Zwin 29, 
5751 ZT Deurne, 04930-6057 

Brabantse Milieufederatie, Willem 11 sir. 15a, 
5038 AB Tilburg, 013-356225 

PPR Brabant, Korvalseweg 43, 
5025 JB Tilburg, 013·364422 

PSP_ Brabant, Groenstraat 25, 
5021 EJ Tilburg, 013-357404 
CPN Brabant, Tweede Donk 14, 
5233 HR 's-Hertogenbosch, 073-410911 

Limburg 

Limburgs Energie Overleg, Mariastraat îS, 
6211 EP Maastricht, 043-50130 
WSA Weert, Ba_ssin 10, 
6001 GZ Weert,•04950-33234 

EK Venray, Hubenhof 51, 
5801 TS Venray, 04780-80025 

SSK Venlo, Maasstraat 15, 
5944 CA Arcen, 04703·2358 
Energiegroep, Oranjestraat 9, 
5981 CA Penningen, 04760-4097 

REM, Postbus 523, 
6040 AM Roermond, 04750-18900 

SSK Roermond, Roersingel 2b, 
6041 KX Roermond, 04750·12047 
SSK Zuid-Limburg, Postbus 780, 
6130 AT Sittard, 04490-24803 

Milieu Moet, Sterstraat 15, 
6161 TM Geleen, 04494·48687 

PSP Geleen, Nachtegaalstraat 48 
6165 BJ Geleen, 04494-44177 

Agnes Hana, Tentstraat 7, 
6291 BC Vaals, 04454·3603 

Toon de Jong, Laanderstraat 43 
6411 VA Heerlen 

Druk: Stichting Kringloopdrukkerij "de Werk· 
winkel", Tilburg. 

Hedaktleadres: Postbus 8107, 5004 GC Til· 
burg. 
De redaktie is telefonisch te bereiken onder 
de nummers 040.122819 en 013·351535. 
Een jaargang omvat minimaal zes nummers. 
Een abonnement kunt U nemen door storting 
van 17,50 (steunabonnement: 112,50; voor In· 
stellingen: 125,-) op gironummer 4208201 van 
penningmeester "Allicht" te Tilburg. 
Oplage: 750. 

Rogier Vossen, Holzstraat 44, 
6461 HP Kerkrade, 045-452183 

Energiegroep Mook, Lindeboom 29, 
6585 BC Mook, 06896-3257 

Zeeland 
Energie Kom i tee Zeeland, Postbus 208, 
4330 AE Middelburg, 01164-78399 
Stop Borssele, Postbus 587, 
4330 AN Middelburg, 01180-35683 

Werkgroep Kernenergie Zeeuws-Vlaanderen, 
Postbus 11, 
4564 ZG St.·Jansteen, 01142·433 

Overig 

50·plus tegen kerngeweld, 
Gasthuislaan 93a, 
3817 EH Amersfoort, 033-31863 

Stichting Greenpeace Nederland, Damrak 83, 
1012 LN Amsterdam, 020-231843/236545 

Vereniging Milieudefensie, 
Tweede Weteringplantsoen 9, 
1017 ZD Amsterdam, 020·221366 

Landelijk Energie Komitee, 
Tweede Weteringplantsoen 9, 
1017 ZD Ams~erdam, 020-221366 

Centrum voor Energiebesparing, 
Oude Delft 180, 
2611 HH Delft, 015-131260 

Energie Anders, Stationsweg 91, 
3151 HR Hoek van Holland, 01747-5242 

Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), 
Postbus 750, 
3500 AT Utrecht, 030-331328 

Aktie Strohalm, Oudegracht 42, 
3511 AR Utrecht, 030-314314 

Stichting Natuur en Milieu, Donkerstraat 1 'i, 
3511 KB Utrecht, 030-331328 
World lnformation Service on Energy (WISE), 
Czaar Peterstraat 1, 
1018 NV'{ Amsterdam, 020-234160 

Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop (\/ÁKS), 
Breughelstraat 31-33, 
2000 Antwerpen, 09-32 31 186592 
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Het langverwachte energiedebat in Belgiê 

Parlement bewijst zijn onnut 
In de laatste dagen van juni nam het belgische parlement een aantal 
ingrijpende besluiten met betrekking tot kernenergie. Het lang ver
wachte energiedebat werd een rechtstreekse flop. De belgische anti
kernenergiebeweging liep een kater op: België gaat onverbiddellijk 
voort op het ingeslagen atoompad. 

Een van de belangrijkste beslissingen 
betreft de heropening van de opwerkings
fabriek EUROCHEMie te Mol. Met de her
opening {vanaf 1985) biedt België op 
wereldschaal de mogelijkheid voor het 
laten opwerken van moeilijke splijt
stoffen uit allerlei kerncentrales. 
Tevens wordt de sleutel omgedraaid 
voor het plutonium-tijdperk: de deur 
voor Snelle Kweekreaktoren gaat open. 

Het gaat elk jaar zo. Vlak voor de par
lementaire vakantie moeten kamerleden 
en senatoren nog een stapel ontwerpen 
en voorstellen afhaspelen. Dat moet op 
een drafje gebeuren, want de koffers 
van de parlementsleden staan gepakt. 
Dit jaar valt het nog meer op. Door de 
volmachten van de regering heeft de 
volksvertegenwoordiging nog maar weinig 
om handen. En toch slagen de heren en 
dames erin alles te laten samenkoeken 
tot de laatste week. 
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Voor een sfeer-indruk tijdens het 
energiedebat maken wij dankbaar ge
bruik van. een artikel uit het bel
gische blad "De Zwijger". De schrij
ver spreekt daarin tevens een lijk
rede uit over de parlementaire demo
kratie, die in ons zuiderbuurland 
alleen nog maar op papier lijkt te 
bestaan. Een veeg teken voor de ne
derlandse situatie. 

Het Atani.um: wereld van illusies 

Het moet gezegd worden dat de regering 
dit handig meespeelt. Zo wacht ze tot 
de laatste daqen om het energiedebat 
van start te laten gaan. Een debat 
waarop acht jaar is gewacht, en nu 
inderhaast zijn beslag moet krijgen. 
Agalev (Anders Gaan Leven)-kamerlid 
Ludi Dierickx zei terecht dat het ka
binet-Hartens tot de Mundial en de zo
mer heef.t gewacht om de aandacht zoveel 
mogelijk af te leiden. 
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lachende lobby 
Het kabinet heeft ook de kolerieke li
berale staatssecretaris voor Energie, 
Etienne Knoops, het veld ingestuurd om 
zo vlug mogelijk de beloften aan de 
elektriciteitsreuzen te kunnen nakomen. 
De elektriciteitslobby had de regering 
tot één juli de tijd gegeven om het 
licht op groen te zetten voor de bouw 
van twee nieuwe kerncentrales. Zoals 
destijds de PSC-er Michel op Binnen
landse Zaken de fusiewet in één ruk 
door het parlement moest slepen, zo 
moet Knoops de energienota van de 
regering ongewijzigd doordrukken. 

bevreemdend schouwspel 
Het energiedebat is een flop geworden. 
De eerste drie dagen kwamen gemiddeld 
maar 20 van de 212 kamerleden opdagen. 
De vierde dag kwamen er meer, omdat er 
gestemd moest worden. Vaak beklom een 
volksvertegenwoordiger het spreekge
stoelte voor nagenoeg lege banken. Merk
waardig was dat de publieke tribune nog 
goed bevolkt was. Er zijn kennelijk le
raren die tegen beter weten in met hun 
leerlingen naar het paleis der natie 
op schoolreis gaan. Wat moet er door 
het hoöfd van een 15-16 jarige omgaan, 
als hij dit schouwspel in het halfrond 
ziet? En wat moet een leraar of lerares 
met de lessen burgerzin na zo'n insti
tutionele kater? 
Tijdens het energiedebat was er trouwens 
meer beweging op de publieke tribunes 
en in de hal dan in het halfrond. VAKS 
(Verenigde Aktiegroepen voor Kern~ 
Stop) gooide pamfletten naar beneden 
tegen de nucleaire volmachten en AKZA 
(Aktiekomitee Zuidelijk Afrika) 
deelde een open brief uit tegen de in
voer van steenkool en uranium uit Zuid
Afrika. Ook de pers besteedde meer aan
dacht aan het energiedebat dan de volks
vertegenwoordigers zelf. Al is er op de 
perstribune weer veel gekaart en ge
dronken. 

matheid 
Het debat zelf was mat en bevatte geen 
uitschieters. vu (Volks Unie)-vertegen
woordiger Willy Desaeyere heeft het de
bat beheerst en vaak gemonopoliseerd. 
Zijn interventies duurden minstens een 
uur. Met overslaahde stem beukte De
saeyere tegen staatssecretaris Knoops 
in. Met het opdringerige Agalev-kamer
lid Dierickx wierp Desaeyere zich op als 
dé anti-kernenergiesprekers. Ze moesten 
het opnemen tegen li~htgewichten: wind-
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buil Knoops, vlinderdasje Jos Dupré van 
de CVP en PVV-deputé Denys uit Zulte 
waar het denken sinds de auteur van de 
Paradijsvogels is blijven stille staan. 
Een uitspraak van Denys (woordvoerder 
van zijn partij} in het debat: "Ik kan 
het niet bewijzen, maar de bezwa
ren tegen kernenergie zijn wreed 
overdreven". 
Toch waren er nog verrassende tussenkom
sten. De SP(Socialistische Partij)-er 
Jef Sleeckx uit Mol kwam op voor meer 
werkgelegenheid in het Studiecentrum 
voor Kernenergie in zijn gemeente, ter
wijl zijn partij voor een kernstop is 
en de PSC-er Jean-Louis Thys eiste een 
groter stuk van de energiekoek op voor 
Brussel. Bruxelles, troisième région 
à part nucléaire entière? 
Karel Dillen van het Vlaams Blok zou een 
amendement op zak hebben gelaten over 
alternatieve energievoorziening: de 
bouw van gasovens voor gettoverwarming. 
CVP-minister Eyskens van Economische Za
ken zorgde tijdens zijn schaarse optre
dens telkens voor opschudding, onder
meer door de benzineprijs binnenkort 
op 50 frank te brengen. 

kabinet krijgt in alles zijn zin 
Het lang verwachte energiedebat is een 
maat voor niets geworden. De regering 
heeft de oppositie genegeerd. Alle 
amendementen zijn weggestemd. Alleen 
de vage resoluties van het rechtse 
kabinet Dlijven overeind. De elektri
citeitslobby krijgt een blanco cheque 
voor zijn kerncentrales. Daar was het 
om te doen. De kolencentrale voor Lim
burg is een zoethoudertje. Over vijf 
jaar mag de kamer het energiedebat dun
netjes overdoen. Dan zal het elektrici
teitsverbruik in Belgiê voor vijftig 
procent uit atoomcentrales komen, een 
absoluut wereldreco~d! 
Met dezelfde ernst zal de volksvertegen
woordiging van de week de rest van de 
agenda afwerken: 6 voorstellen tot 
herziening van de grondwet (onder meer 
autonomie voor Duitstaligen), 14 wets
voorstellen en wetsontwerpen (o.m. 
abortus, verkrachting, omroepreclame 
en afschaffing van de volmachten), 19 
interpellaties, inoverwegingneming van 
14 wetsvoorstellen en 38 mondelinge 
vragen. Het laat zich aanzien dat de 
kamerleden daarmee vlug klaar zullen 
zijn. 
In de koffers zweten de sokken. 

WILLEM 

(uit: De Zwijger, 30 juni '82) 
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Waaien en draaien 

Denen weten er raad mee 
Onl angs b l eek onze o ver heid interesse te hebben in de toepassing van 
windenergie. In Denemarken is men al een stap verde r:. daar is men a l 
twee jaar bezig met de uitvoer i ng van een windenergieprogramma . 

Om enige coördinatie te brengen in de 
wil dgroei van onderzoek en ontwikkeling 
van windenergie, werd in de lente van 
1980 de Raad voor Technologie ingesteldo 
De Raad is samengesteld uit personen van 
all e sektoren van onderzoek: 1 e over
heid , 2e industri e (grootschalig) , 3e 
vrijwilligers en kleinschalige indus
trie. 
De taak van de raad is het sturen en kc
ordineren van onderzoek en uitwisseling 
van ervaringeno Ook het. stimuleren van 
de werkgelegenheid behoort tot zijn 
taak: voor de derde sektor ontwierp de 
raad ' n werkgel egenheidsplan. 
De Deense verenigi ng voor windenergie
werkers die in 1978 werd opgericht, is 
een mooi voorbeel d . Het is een bundeling 
van kleinschal ige wer kplaatsen die wind
molens bouwen. Zij geven een weekblad 

allicht 2/4 

De win:lroc>len in Tvirrl 

uit, met de laatste ontwikkelingen op 
all erlei gebieden die belangrijk zijn 
voor windmolenbouwers. De vereniging 
telt ca . 1400 leden. 

handboek 
Samenwerking van de OOA (Organisationen 
til Oplysning om Atomkraft, het Deense 
LEK) , en de "Blacksmiths" (metaal- en 
machinewerkplaatsen vereniging) heeft 
geleid tot de opr ichting van een maat
schappij welke bevorderend werk verricht 
voor de verkoop en produktie van een 
windmolen. De samenwerking heeft voor 
een bijbehorend handboek gezorgd. De 
daarin beschreven windmolen heeft drie 
rotorbladen en is standaard uitgerust 
met een 22 kW generator . Er kan ook ' n 
kleinere generator ingebouwd worden voor 
gebieden waar minder wind is. De klein-
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ste generator is 5~ kW. 
Twintig molens draaien al en achtendeJ;'
tig zijn er nog onder konstruktie. De 
aandelen van het overkoepelend bedrijf 
zijn in handen van de windmolenbouwers . 

Tvind-molen 

De trots van de Deense windenergie is de 
Tvind- molen. In 1975 startte 'n aantal 

docenten en studenten van de Tvind 
technische hogeschool het windmolenpro
jekt. Veertig vrijwilligers bouwden drie 
jaar voor de mol en kon worden opgestarto 
De gigant is uitgerust met een 2000 kW 
generator . De hoogte van de toren is 53 
meter. De doorsnee van de rotorbladen is 
54 meter. 

Europoort 

Als een donderslag bij heldere hemel 
kwam het plan voor ' n windmolenpark bij 
Europoort uit de lucht vallen. 
Een goede doorlichting van het plan is 
op korte termijn niet mogelijk ; er val
len echter wel enkele opmerkingen over 
te maken. De voornaamste is dat wind
energie als ser ieuze energiebron erkend 
wordt. Belangrijk hierbij is dat de er
varingen welke worden opgedaan, openbaar 
zijn. 

Het laatste zal niet waarschijnlijk zijn 
omdat het een grootschalig projekt be
treft, dat alleen door een grootschalig 
bedrijf uitgevoerd zal kunnen worden. De 
ervaringen leren dat deze bedrijven niet 
het voortouw nemen met openbaarheid van 
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gegevens . Een mogelijk nadeel i s dat bij 
windstiltes het hel e park stil komt te 
liggen; bij een meer gedecentraliseerde 
opstelling is dat minder waarschijnlijk . 
De gekoncentreerde opstelling levert 
minder landschapsvervuiling op. 
Het eerste schaap is eerstdaags mis
schien over de dam • o• 

TdL 
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Nieuwe vorm van informatieverspreiding 

Karavaan tegen kernenergie 
In de periode van 24 juli tot 15 augustus bezoekt de "karavaan tegen 
kernenergie" vijf vakantieplaatsen in ons land, waar tijdens de bouw
vak veel mensen te verwachten zijn die in ludieke sfeer kennis kunnen 
maken met kernenergie en alternatieve energie. Allicht was er op de 
eerste dag bij: 24 juli bij de Efteling in Kaatsheuvel. 

Na lange tijd van voor bereiding en met 
veel tegenslag en nog meer doorzettings
vermogen is de karavaan van start gegaan. 
Dertig muziek-, theater-, akrobatiek- en 
clownsgroepen leveren belangeloos hun 
medewerking. Er zijn tentoonstellingen, 
kraampjes, films, video's en opstelling
en van windmolens en zonnecollectoren. 
Voor mensen met teveel aan energie is er 
een enorm luchtkussen met nog grotere bal 
waarmee gespeeld kan worden. Als dit 
laatste U teveel wordt: er is een terras 
waar men iets kan drinken. De groep 
"Rampenplan" uit Sittard zorgt voor de 
maaltijden zolang de voorraad strekt. 

streven gewaardeerd? 
De karavaan is bedoeld om voor~l dagjes
mensen, welke met energievraagstukken 
niet snel in aanraking komen, te trekken. 
Om op een zo groot mogelijke belang
stelling te kunnen rekenen wordt er geen 
entree gevraagd. Buiten de gratis mede
werking van de vrijwilligers (sommigen 
staken er hun vakantie in!) en groepen, 
moest er subsidie aangevraagd worden: 
!40.000,- bij de Stuurgroep Maatschappe
lijke Discussie. De subsidie werd afge
wezen. Het antwoord was: "Hoewel wij uw 
streven waarderen, om doorgaans moeilijk 
bereikbare groepen te benaderen, vinden 
wij de voorgestelde vorm van straatthea
ter van onvoldoende relevantie voor de 
maatschappelijke discussie. Bovendien 
spelen zij ook voor kinderen en jongeren 
en deze doelgroep is niet belangrijk in 
deze discussi.e." aldus jhr. de Brauw. 

eerste indruk 
Kaatsheuvel, 24 juli. Het eerste optreden 
werd verzorgd door het kindertheater 
"Stiktog" uit Nijmegen. Het stuk heet 
Circus Zinzano. Via leuke omwegen werd 
getoond hoe men misleid kan worden: 
Twee mensen moeten een zak radioaktief 
afval dumpen in een vat, echter het 
circus staat in de weg ••• 
'n Leuk detail is dat het aantal pleisters, 
dat de dumpers dragen, toeneemt naar-
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mate het stuk vordert. Vervolgens trad 
de Leidse formatie "Brobbelband" op. 
Een plotseling gevallen gat in ~et pro
gramma (twee groepen waren door ziekte 
uitgevallen) werd spontaan opgevuld door 
een inderhaast samengesteld groepje van 
een accordeon, een gitaar en twee violen. 
De sessie had veel succes bij het publiek. 

Kaatsheuvel, 26 juli. Om de karavaan te 
bereiken, dient eerst tien minuten ge
wacht te worden voordat er in de einde
loze stroom auto's een gaatje komt. 
De belangstelling voor de twee attrak
ties steekt schril af: De dagjesmensen 
(in de meerderheid) gaan naar de Efte
ling en de dorpelingen gaan naar de 
karavaan. OOk de reuze python torent 
hoger dan de twee windmolens van het 
energie terrein. Volgens de organisa
toren is de belangstelling niet ver
pletterend. Een te laat verspreid 
affiche is een van de oorzaken. De ver
wachting is dat de vier andere plaatsen 
méér toevallige passanten naar de tallo
ze attrakties (van 14.00 tot 23.00 uur) 
zullen trekken. 

Voor de ondersteuners: giro 1568566 t.n.v. 
Gelderse Stroomgroepen te Nij~egen. 

Verdere programma: 
o CADZAND-Bad 30-31 juli & 1 augustus 
o BIDDINGHUIZEN 4-5 augustus 
o GASSELTE 8-10 augustus 
o EIBERGEN 13-15 augustus 
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Bovenaardse zorgvuldigheid 

Mol en de wetenschap 
Het onderzoeksprogramma naar de berging van hoog-radioaktief afval 
(HAVA, KSA) in de Boomse kleilaag duurt nog zeven jaar, aldus dr. 
P. de Jonghe, adjnuct-directeur-generaal van het Studiecentrum voor 
Kernenergie (SCK/CEN) te Molo De reslutaten worden in 1988 bekendge
maakt in een veiligheidedossier (nog zeven jaartjes slapen). 
Inmiddels heeft men al een mijnschacht gebouwd met een zgn. proeftun
nel. Binnenkort kan men, niet gestoord door lastige pottenkijkers, al 
HAVA gaan dumpen. Dit alles onder de dekmantel van "Wetenschappelijke 
Research & Documentatie". Pas in 1998 zal blijken hoeveel eeuwigduren
de rotzooi er in de grond is gestopt. Tot dat jaar zijn immers "nog 
geen resultaten bekend", met andere woorden: strikt geheim. 

Elke instelling die werkt met energie 
uit atoomkernen moet voldoen aan inter
nationaal vastgestelde normen als daar 
zijn: ICRP, IAEA, INFCE, OECD, ETC. Die 
normen worden onderworpen aan een parle
mentaire goedkeuring, in Nederland de 
Veiligheidswet (1934) en de Kernenergie
wet (1970). Omdat parlementariërs niets 
van kernenergie begrijpen, behalve Jan 
Terlouw, stelt een team van uitgelezen 
Deskundigen (Gezondheidsraad, Energie
centrum Nederland, Arnhemse Instellin
gen, Commissie Reactorveiligheid) een 
Wetenschappelijk Rapport samen. Hierin 
komt men eensgezind tot de conclusie dat 
de maximaal toelaatbare stralingsdosis 
pakweg 10 is. 
Het parlement kan na deze objectieve 
voorlichting door onafhankelijke Deskun
digen werkzaam in de kern-industrie, het 
volgende besluiten: wij gaan niet ak
koord met 10, maar met 8 (Sociaal-Demo
craten}, of met 9 (Christen-Democraten), 
of toch met 10 (Liberalen). 
Bij de norm 0 moet men alle kerncentra
les stoppene Een simpele wetswijziging 
is al voldoendeo 

nieuwe eenheid: de mol 
Het onderzoek naar stockering van HAVA 
in de Rupelse klei zou langs twee scena
rio's kunnen verlopen: 
Scenario 1: Zuiver wetenschappelijk on
derzoek; 
Scenario 2: Quasi-wetenschappelijk on
derzoek. 
Als men kiest voor het eerste scenario, 
dan gaat het SCK te Mol strikt weten
schappelijk en controleerbaar te werk: 
fase I: Men stelt de maximaal toelaatba
re norm vast (hoe?). Laten we zeggen: 10 
molo In deze nieuwe eenheid, mol, zijn 
gegevens verwerkt volgens de Rasmussen-
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methode zoals wateroverdracht en stabi
liteit van de kleilagen, warmteproduktie 
door het HAVA, vrijkomende straling, 
corrosiewerking en WASH-1400-risicofac
toren (Consensus 1988-2). 
fase II: Na lezing van het interim-rap-

port en overleg in OESO-verband stelt 
het Belgische parlement een iets gewij
zigde norm vast: 9 mol; 10 mol voor de 
Mol-mijnwerkers. Men geeft tevens toe
stemming tot een beperkte opslag van 
HAVA ten bate van de wetenschappelijke 
researcho 
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fase III: De Deskundigen te Mol ploete
ren naarstig verder o ZOals beloofd wor
den de resultaten bekend gemaakt in het 
ALARA-Veiligheidsdossier. Dan zijn er 
twee tnogelijkheden: 
Scenario 1-a: Bij plaatsing van het HAVA 
blijft men ruimschoots onder de eerder 
vastgestelde norm: 1,5 mol . Een radioak
tieve uitstoot van verlichting stijgt op 
bij de atoomlobby. Niets staat een ber
ging meer in de wego De milieu-aktie
groepen staan beteuterd te kijkeno 
Scenario 1-b: Jammer genoeg komt men bij 
de proefopstelling ver boven de norm: 15 
mol. Milieubewust als men is, haalt men 
ijlings al het ~eeds gestorte afval weer 
boven de grond. Er vindt geen verdere 
dumping meer plaats. De Nederlandse re
gering wenst geen Belgisch afval in haar 
eigen zoutkoepels op de NOordzee. Men 
kan onmogelijk het toekomstige HAVA al
lemaal in de open lucht opslaan zoals in 
Windscale. Er ontstaat een ernstig be
ton-tekort. Noodgedwongen besluit men 
tot het afeindiÇJen en ontmantelen van 
alle kerncentrales. De ketting breekt 
bij haar zwakste schakel. 

quasi-wetenschappelijk onderzoek 
Bij Scenario 2 werkt men naar het gewen
ste resultaat toe: het volstorten van de 
Belgische bodem met hoog-radioaktief af
val o De atoomlobby maakt het onderzoek 
tot een wetenschappelijk lachertje. Fase 
I slaat men gemakshalve over, men gaat 
direct over tot 'het "eigenlijke onder
zoek'' (anno 1982). 
Volkomen los van dit onderzoek blijkt de 
internationaal aanvaarde norm bij opslag 
van BAVA in kleilagen 100 mol te bedra
gen. Een internationaal specialist op 
dit gebied (dr. P. de Jongbe) heeft de 
OECD en IAEA van advies gediend. 
In het Studiecentrum ontdekt men 'bij de 
experimentele opslag dat dit slechts 15 
mol oplevert. De resultaten worden trots 
bekend gemaakt in het Rapport der Des~ 
kundigen ( 16 delen dundruk) • 
Dr. P. de Jonghe ontvangt voor zijn 
baanbrekend werk de Nobelprijs (afdeling 
futuristische geologie). Niets staat een 
bergi.ng meer in de weg. Het Belgische 
parlement keurt het ingenieuze afvalplan 
bij hamerslag goed (zomer 1988). Koning 
Boudewijn legt bij de viering van bet 
Jubileum 15 jaar Stadsrechten-Mol fees
telijk het eerste afvalvat (herfst 1988) . 
Om de scheve betalingsbalans weer in 
evenwicht te brengen besluit men alle 
radioaktieve afv.al van heel West-Europa 
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in Belgische bodem te dumpen. (De klein
kinde:r:en van de heer De Jonghe vertonen 
nauwelijks waarneembare groeistoornissen 
maar dat mag de pret niet drukken). 

conclusie 
Het onderzoeksprogramma dat op dit mo
ment door bet SCK/CEN wordt uitgevoerd 
behoort tot de categórie: quasi-weten
schappelijk. 
Het wordt uitgevoerd eenvoudig door een 
stelletje klungels die een pact met de 
duivel hebben gesloten (hoog salaris). 
Ze menen met hun bovenaardse Deskundig
heid te kunnen oordelen ove.r zaken van 
leven en dood. Een verminking van mense
lijk, dierlijk en plantaardig leven als 
gevolg. van een onhandelbare technolo
gie • • • 
De wetenschappers te Mol zijn de enigen 
die advies kunnen uitbrengen bij de 
vaststelling van een maximaal toelaatba
re norm. Een hels karwei, dat wel. 
De enig toelaatbare norm is echter 0. 
Ongeacht welk zuiver wetenschappelijk 
rapport dan ook. Dat wil zeggen: Het 
Studiecentrum voor Kernenergie te Mol 
(België} wijzigt zijn naam in "Energie
centrum België". Het onderzoeksproject 
ke.rnenergie wordt afgebouwd. De over
blijvende gelden worden besteed aan bet 
innovatie-project Veilige Energie-con
versie. 
Want kernene.rgie is niet voor kinderen. 

J. v.d. Molengraaff 
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50-plus in bevJeging tègen afval~ 
._ _____________ ~/J]l) ·· 

Wij so+-sters/sers, verenigd in een lan
delijke groep voortgekomen uit "Dode
waard", hebben eind juni een laatste 
bijeenkomst gehad over het te voeren be
leid inzake de te verwachten dumping van 
radioaktief afval vanuit Petten. Er wa
ren uit alle regio's ouderen bijeengeko
men om alles nog eens goed door te spre
ken. 
Wij hebben ons verenigd omdat wij met de 
jongeren geweldloos willen strijden voor 
een wereld waar geen plaats is voor 
kernenergie en kernwapens. 

afval in zee 
Zoals u waarschijnlijk wel weet, moet er 
ook dit jaar weer radioaktief afval uit 
de ziekenhuizen en kerncentrales gedumpt 
worden. Op het land heeft men daar nog 
geen goede oplossing voor gevonden, dus 
dan moet het maar weer de zee in. Oe 
zee, waarin door het dumpen van de vaten 
die na enige tijd gaan lekken, het water 
vergiftigd, de vissen besmet en daardoor 
uiteindelijk ook de mens vernietigd 
wordt. 

lekkende vaten 
Er is nog steeds niet serieus gezocht 
naar een qoede manier om het afval op 
het land op te slaan~ daar waar het 
steeds in de gaten gehouden kan worden. 
In de zee is het weg~ zie je het niet 
meer terug en kan ook nooit meer nage
gaan worden wat er precies is gebeurd 
met de duizenden vaten die de laatste 
jaren gedumpt zijn. 

GEEN ATOOMAFVAL 
DE Zff IN! 

~ 
STOP KERNENERGIE 
IICMfAIMA1': -.tam• 'u.• oOK-..,.... 
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1ng 
Foto's genomen uit een onderzeek, ge
maakt bij een dumpplaats bij Maryland, 
laten zien dat er veel vaten uit elkaar 
geslagen zijn. Oe radioaktieve stoffen, 
met het water meegevoerd, hebben zich 
over grote afstanden verspreid. 
Bodemmonsters die genomen zijn, hebben 
aangetoond dat de koncentratie plutonium 
en andere kankerverwekkende stoffen op 
die plaatsen duizenden keren hoger zijn 
dan "normaal n. 

s1un u aan 
Het is daarom dat wij ouderen gezegd 
hebben, dit jaar voor het eerst massaal 
mee te doen om te proberen de dumping 
tegen te houden. Wij zijn dit aan de ko
mende generaties verplicht. Vindt u dit 
ook, wilt u zich dan met onderstaande 
telefoonnummers in verbinding stellen 
voor nadere informatie: 020-448294, 
070-857241 of 03410-12174. 
Doe het nu, voor het te laat is. 

Helly Mourik 
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Aktie-agenda 
In de komende maanden staan weer een aantal demonstraties en akties op 
stapel, gericht tegen kernenergie: Kalkar {laatste grote demonstratie?}, 
Petten {dump je eige kernafval) en Doel ('s werelds grootste atoompark). 

Kalkar: laatste kans? 
Eind oktober zal het duitse parlement 
een definitieve beslissing nemen over 
het lot van de Snelle Kweekreaktor in 
Kalkar. Zoals de zaken er nu voorstaan, 
is de kans erg klein dat de Bondsdag 
het Kalkar-projekt zal stilleggen. 
Vandaar dat een massale volksbeweging 
- in de vorm van een demonstratie -
de laatste kans zou zijn om de geachte 
afgevaardigden op het goede spoor te 
brengen. Gelderse en west-duitse anti
kernenergiegroepen organiseren een 
massa-demonstratie op 2 oktober a.s., 
in het westduitse Kalkar. 
Nadere informatie is te verkrijgen bij. 

Hans Glaudemans, St. Anthoniusplaats 
14, 6511 TR Nijmegen 
tel.: 080-230252/560323/772682. 

Giften zijn welkom op gironummer 
4233953, t.n.v. S~op Kalkar, Nijmeget. 

dump je ei ge. 
Eind augustus vertrekt het traditionele 
afvaldumpschip weer naar de Atlantische 
Oceaan, beladen met kernafval uit Petten 
en Mol. Het landelijk Overleg van ge
weldloze basisigroepen organiseert ac
ties tegen dit jaarlijkse gebeuren. 
Door middel van geweldloze acties zal 
worden voorkomen dat het afval daad
werkelijk wordt ingescheept. Menselijke 
blokkades vormen het enige 'wapen' 
Nadere informatie: Dump je eige, 

weversingel 7 
(072-128615) Amersfoort. 
Financiële ondersteuning in de vorm 
van giften: gironummer 5265665, t.n.v 
Geweldloos Verzet tegen dumping, Alk
maar. 
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symbolische bezetting Doel-5 
Terwijl kernenergie in Nederland aan 
het uitsterven is, wordt het aantal 
atoomcentrales in Belgie bijna verdub
beld. De 4 draaiende en in aanbouw 
zijnde centrales krijgen er een broer
tje of zusje bij: Doel 5. 
In 1981 werd te Prosperpolder Dorp 
(in de schaduw van de enorme koeltorens) 
een diskussie-weekend gehouden, waar 
een mogelijke bezetting van Doel cen-
traal stond. Na het praten van '81 lijkt 
men nu toe aan aktie. Het Bezettings 
Komité Doel 5 organiseert op 28 en 29 
augustus a.s. een tentenkamp in Prosper
polder Dorp, van waaruit het braaklig
gende bouwterrein van Doel 5 symbolisch 
zal worden bezet gedurende 2 dagen. 
Het komite gaat uit van het principe 
om de aktie vreedzaam. te laten verlopen 
Inlichtingen bij: 

Bezettingskomité Doel 5 
Postbus 11, 
4564 ZG St. Jansteen 
01142-433 

Nederlana atoomvrij 

Op 16 oktober a.s. vindt in Amsterdam 
een grote demonstratie/manifestatie 
plaats onder het motto "Landelijke 
kampanje tegen kernenergie". In de 
voorafgaande weken zullen plaatselijk~ 
en regionale acties worden gevoerd. 
Inlichtingen: sekretariaat Nederland 

Atoomvrij, Tweede Wete
ringplantsoen 9, Amster· 
dam. (020-221369) 
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GEEN ROOIE CENT 

Wij hadden het ook graag anders ge
zien, maar helaas er valt geen rooie 
cent te verdelen. Het groots opge
zette No Nukes Holland festival van 
9 april j.l. heeft een batig saldo 
van enige duizenden guldens voor de 
anti-kernenergie-beweging opgeleverd. 
De kosten bedroegen 1519.421,15, ter
wijl ook de belastingen nog een graan
tje mee willen pikken. De grootste 
hap van om en nabij de ton is naar 
de artiesten en presentatie gegaan. 
Daarnaast slokte loonkosten voor de 
organisatie eenzelfde bedrag op. 
Aan inkomsten is er 1553.100,-- bin
nen gekomen. De verwachting is dat 
dit nog iets hoger wordt door de ver
koop van opname rechten. 
Het is duidelijk dat er van een al
ternatieve subsidiepot tegen kern
energie geen sprake is. Op dit moment 
wordt al een deel van het schaarse 
geld aan de noodleidende anti-kern
energie-karavaan gegeven. 
En omdat de button-verkoop ook op 
haar retour is vragen wij een nieuwe 
geniale vondst om het geld te laten 
rollen, daar waar het nog zit. Is 
misschien die suggestie van Molly G. 
toch zo gek nog niet? 

brandstof 
signalen over ene.rgie 

WED spreekt aan. 

Als het aan de Werkgroep Energie 
Diskussie (WED} ligt, mag heel 
Nederland echt mee gaan praten over 
haar eigen energievoorziening. Deze, 
door de BMD in het leven geroepen 
organisatie, vormt een bundeling 
van tachtig maatschappelijke groe
peringen. Zij zijn voorstander van 
een demokratiese energievoorziening, 
waarin rekening gehouden wordt met 
de grenzen die het milieu stelt. 
In het najaar wordt een "kadertrai
ningsprojekt" gegeven. Deze moet 
mensen opleiden tot energievoor
lichter voor o.a. de bij de WED aan
gesloten groepen. 
De WED wil mensen stimuleren om het 
energiebeleid in hun direkte wOQn
en werkomgeving te beïnvloeden. 
Hoewel de werving landelijk voor de 
trainingskursus afgesloten is, wor
den voor de zuidelijke provincies 
nog enige kandidaat-voorlichters ge
zocht. 
Heb je belangstelling, bel dan snel 
even met de WED: tel. 020-270328. 
Meer informatie over de WED kun je 
aanvragen bij WED, Damrak 28-30, 
1012 LJ Amsterdam. 

DODEWAARD CS 

Dodewaard CS is de titel van een 
nieuwe film van het Nijmeegs Stads
journaal. Een film over akties tegen 
Dodewaard. Op sommige momenten be
klemt je de angst door oprukkende 
ME-ers die wild met CS-granaten om 
zich heen schieten. Ook die arres
tatieteams en knokploegen waren geen 
Wild-West verhalen. En voor alle dui
delijkheid: die aktievoerders zijn 
ook gewone mensen. 
Voor meer informatie Nijmeegs Stads
journaal, Postbus 6516, Nijmegen 
Tel. 080 - 237234. 

URANIUMVOORRADEN 
Sinds de opgravingen in de tuin van 
de KEMA te Arnhem, behoort Nederland 
tot de Uranium Producerende Landen. 
De vondsten zijn opzienbarend, maar 
het minis.terie wil zich niet uit 
laten over de te verwachten voorraden 
Waarschijnlijk is men nu doende de 
buitenlandse markt te verkennen. 
Aangezien niemand kan vertellen hoe 
dat spul (verrijkt en al} in de 
Arnhemse bodem is terecht gekomen, 
moeten we wel aannemen dat dit het 
werk van de Schepper is. 
De autochtone minderheidsgroepen 
uit het oosten van het land worden 
nu reeds gewaarschuwd. Van de ura
niummijnbouw is het immers bekend 
dat zij graag de werkgelegenheid 
onder de plaatselijke bevolking wil 
stimuleren. Dat dit werk niet ge-
heel zonder risiko"s is hebben de Hopi 
indianen in Amerika, de negers in 
Zuid-Afrika en de Aboriginals uit 
Australië ervaren. 
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