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Maaswater
De waterleidingbedrij ven zijn
veron trust over de kw aliteit
van het Ma a sw a ter . Do or d e
kernce ntral e s in Belgi ë e n
Frankrijk raakt het steeds
me er be smet . Pa gina t.



TIEF AFVAL

redaktioneel

Vijf miljoen mensen in België
en Nederland krijgen hun.
drinkwater uit de Maas, die zo
veel schoner zou zijn dan de
Rijn. De vraag is hoe lang
nog, met al die kerncentrales.
Onlangs lekte er maar liefst
50.000 liter radioaktief koel
water weg in de gloednieuwe
kerncentrale Tihange-2. In au
gustus trokken de waterlei
dingbedrijven aan de bel1 zij
eisen garanties voor het be
houd van een schone Maas.
Intussen is duidelijk dat zij
bij de Belgische regering aan
dovemansoren kloppen. Deze
blijkt allerminst verontrust
over de vier centrales in
Chooz; integendeel: zij ruikt
kansen voor de Belgische indus·
trie. Nog sterker: het is nu
geboden dat het kernpark in
Doel wordt uitgebreid tot ZES
centrales. Een vreemde redene
ring? Het is toch echt waar:
Het radioaktief afval blijft
zorgen baren, dus is er wéér
een commissie voor ingesteld.
In dit nummer enkele aanbeve
lingen voor deze commissie.
Verder een nieuwtje uit het
Cogéma-kontrakt, waaraan Ne
derland met handen en voeten
gebonden .is.1 elke verrassing
blijkt hier een pijnlijke.
Gelukkig ook wat positief
nieuws uit de "alternatieve"

kolofon
"Allicht" is een uitgave van de Stichting AI·
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 alternatieven als zon en wind.

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

Redaktie: Hans Llnders, Toon de Laaf, Wim
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de nummers 040·122819 en 013·351535.
Een jaargang omvat minimaal zes nummers.
Een abonnement kunt U nemen door storting
van '7,50 (steunabonnement: '12,50; voor tn
stellingen: '25,-) op gironummer 4208201 van
penningmeester "Allicht" te Tilburg.
Oplage: 750.
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hoek. De energiewinkels hebben
hun krachten gebundeld, wat de
dienstverlening zeker ten goe-'
de zal komen. En voor de (po
tentiële) windmolenbouwers or
ganiseert Energie Anders~èen

windweek.
BELICHT i~ gewi:jd aan het kon
gres "Kernenergie ontmanteld",
een bijdrage van de Nederland
se anti-kernenergiebeweging
aan de Brede Maatschappelijke

RADIO-
Hans BähäÎäk
Zoals elk land, zit Nederland
in zijn maag met het radioak
tieve afval. Het middel- en
laag-radioaktief afval wordt
(in 1982 voor de laatste keer?)
gedumpt in de Atlantische OCe
aan . Daarmee krijgt het zeemi
lieu telkens opnieuw een fHnke
lading gif te slikken.
Hoog radioaktief afval wordt
opgeslagen in een speciale bun
ker bij het EeN in Petten en
oo~ in de opslagruimte binnen
in de kerncentrale Borssele.
Door uitbreiding van de tussen
opslag (wat dat ook mag beteke
nen) op korte termijn moet oce
aandumping in 1983 worden ver
meden. Het zoeken van een ge
schikt terrein van enkele hec
taren oppervlakte is intussen
begonnen.

nieuwe commissie
In Nederland is nu een commis
sie geïnstalleerd om het pro
bleem van het dumpen van radio
aktief afval te heroverwegen.
Gelukkig zitten in die commis
sie ook mensen van Greenpeace
en Natuur & Milieu.

Diskussie. Twee dagen lang
werd er een vracht van argu
menten tegen kernenergie aan
gedragen.
P.S. Dit is het laatste nummer
van de tweede jaargang. Bin
nenkort ontvangt U een accept
girokaart voor het volgend
jaar. Wacht U niet te lang met
betaleI,1?

Rectificatie
In het vorige nummer zijn de
namen van enkele medewerkers
niet vermeld. We willen dit
verzuim bij deze goedmaken:
-De foto op de voorpagina was
van Piet den Blanken.

-Het artikel "Schoonmaker in
een kerncentrale" was ge
schreven door Kees Slager1
het was bovendien overgenomen
uit het septembernummer van
De Gouden Delta (met toestem
ming ~iteraard).

-De BELICHT over radio-aktief
afval was geschreven door
Jaap :Bisschop; de inleiding
was van de hand van Joost van
der Aalst.

De Vereniging Milieuhygiëne
Zeeland en het Energie Kanitee
Zeeland hebben hun standpunt
inmiddels aan de cQmmissie ken
baar gemaakt. Zij vinden dat de
commissie de volgende standpun
ten zal moeten innemen:
-de kernenergie-cyclus is on
aanvaardbaar en de enige op
lossing voor het probleem is:
stopzetten van de produktie
van radioaktief afval;

-bestaand 'afval uit kerncentra
les opbergen bij ECN in Pet
ten;

-geen nieuw afvalopslaggêbouw
bij de kerncentrale Borssele
zetten;

-geen dumping in de oceaan of
in zoutkoepels (of andere geo
lógiscne formatie);

-zoveel mogelijk hergebruik (en
onderzoek hiernaar) van radio
aktief afval uit ziekenhuizen
en laboratoria;

-waar mogelijk vervanging van
radio-isotopen in commerciële
produkten door milieuvriende
lijke toepassingen

-het radioaktief afval van zie
kenhuizen e.d., controleerbaar
opbergen in een nieuwe (onder
grondse) bunker op het land.



Niet goed, maar glas moet
COGÉMA-KONTRAKT
Vanaf 1 januari 1990 zal er jaarlijks twee tot vier m3 kernsplij
tingsafval (KSA) in Nederland terugkeren. Het komt uit Frankrijk,
waar in de opwerkingsfabriek in La Hague het nog bruikbare urani
um en plutonium uit de afgewerkte splijtstofstaven van de kern
centrale Borssele is gehaald. Dit KSA, dat nog ca. 3% van de oor
spronkelijke hoeveelheid plutonium bevat, is bijzonder gevaarlijk
en zal voor een zeer lange periode veilig moeten worden opgebor
gen, waartoe vérstrekkende veiligheidsmaatregelen nodig zullen
zijn.

De "veiUge" nuccel'
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verstrengelde belangen
Dr. Ringwood had in Nederland
een gesprek met dr. Alberts,
lid van de Commissie Kernop
slag van het Ministerie van
Economische Zaken. Op de vraag
of de overheid in Synroc is
gelnteresseerd, antwoordde dr.
Alberts naderhand: "Ja en nee.
Synroc is zo te zien veel be
ter dan glas, maar het liqt
politiek moeilijk. De huidige
kontrakten met Cogéma zijn al
gesloten. Als de overheid die
gaat openbreken, zal zij niet
te overziene konsekwenties
moeten dragen."
De inhoud ven de geheime kon
erakten met Cogéma is dus al
lesbepalend. Daarin zal, ge
zien de verstrengelde belangen
van Cogéma met de verglazings
fabriek in Marcoule, wel staan
dat het KSA in glas verpakt
terug afgeleverd zal worden
aan de producenten van de af
gewerkte splijtstof uit kern
centrales, dus ook aan de
PZEM. _

het KSA vaste vorm te geven,
zodat het vervoerd kan worden.
Het is nooit de bedoeling ge
weest om het in glas in de
grond te stoppen, dat kan ook
niet. Glas is heel slecht be
stand tegen hitte, zout en wa
ter. De glasblokken moeten
weer in metalen hulzen of in
asfalt of beton worden ver
pakt. De levensduur van glazen
KSA-blokken wordt hiermee
hoogstens enkele tientallen
jaren verlengd. Dit afval moet
echter een kwart miljoen jaar
veilig opgeborgen blijven."
"In Europa verdedigen de kern
industrie en de glasproducen
ten elkaars belangen. Regerin
gen in Europa hebben zich aan
handen en voeten gebonden
overgeleverd aan deze indus
trieën en doen nu alles om te
voorkomen dat de bevolking óók
gaat discussiëren over glas
als verpakking van KSA."
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Synroc

kritiek op glas
Intussen is duidelijk geworden
dat het verglazingsproces van
KSA niet zo goed verloopt als
men heeft verwacht. Weten
séhappers zetten steeds meer
~aagtekens bij de vraag of
het insmelten van het hoog-ra
dioaktieve afval in glas wel
de beste oplossing is.
~olgens het National Research
Council's Committee on Radio
active Waste Management inde
Verenigde Staten is het niet
waar dat glas een stabiel ma
teriaal is. Als glas binnen
100 jaar in kontakt komt met
het grondwater, dan kan het
binnen twee weken tot een paar
maanden breken.

citeitsmaatschappij Electrici
té de France (EDF).
In juli '78 begon deze vergla
zingsfabriek met proefdraaien
en gedurende acht maanden kon
zij op 1/3 van de capaciteit
werken; er werd toen afval
verwerkt dat zeker tien maal
minder radioaktief was dan het
afval uit lichtwaterreactoren
(zoals uit de kerncentrale
Borssele). In januari '79 deed
zich een ongeluk voor, waarna
men vele weken nodig had om de
fabriek te ontsmetten.

Een ander materiaal om KSA in
te verpakken, is synthetisch
gesteente (Synroc). In de Ver
enigde Staten wordt het ge
bruik van deze methode overwo
gen.
De uitvinder van het Synroc,
de Australische geochemicus
dr. Ted Ringwood, zegt over

.0.\"'" het verpakken van het KSA in
glas: "Als je een betere ver
pakking,dan glas overboäig
noemt, ben je gewoon dom. De
glasmethode is ontworpen om

Hans Bannink
Het van La Hague afkomstige
KSA is in glas verpakt. De
enige fabriek ter wereld waar
dit afval in glas wordt ver
pakt, staat in Marcoule, in
Zuid-Frankrijk aan de RhOne.
Deze fabriek maakt, evenals de
·opwerkingsfabriek van Cogéma,
deel uit van de staatselektri-



Wim Kersten

koelen of drinken

De schone Maas bij Fwnay ten zui den van Chooz (fot o Wim Kereten)

1982 1985 1990

CHOOZ 310 310 6310
TIHANGE 870 2570 2570
JULICH 10 10 10

1190 2890 8890

het wordt dringen
Volgens de waterleidingbedrijven
is de huidige situatie nog maar
net aanvaardbaar.
Daarin zal snel verandering ko
men, wanneer binnenkort in Ti
hange de tweede kerncentrale
(Tihange 2, 900 HW) wordt opge
start. In 1983 volgt Tihange 3
0000 HW). In datzelfde jaar be
gint men in Chooz met de bouw
van vier nieuwe kerncentrales,
elk met een vermogen van 1500
MegaWatt. De vergunning voor de
eerste twee centrales is inmid
dels al verleend door belgische
en franse overheid.
Wanneer rond 1990 het hele pro
grllllllJla voltooid zal zijn, zullen
alle centrales tesamen ongeveer
10 miljoen kubieke meter Maaswa
ter per seconde gebruiken als
koelmiddel:

Tijdens het koelproces , tenslot
te, verdampt een gedeelte van
het koelwater, zodat er per sal
do minder water aan de Maas
wordt teruggegeven.

De Rijncommissie Waterleiding
bedrijven (RIWA) en de Brusselse
Intercommunale Watermaatschappij
(BIWM) spreken hun ongerustheid
ui t in een Memorandum over kern
centrales en de kwaliteit van
het Maaswater. De waterleiding
bedrijven beroepen zich op hun
wettelijke plicht tot het leve
ren van 'drinkwater van onberis
pelijke kwaliteit '. RIWA en BIWM

Vijf miljoen mensen krijgen hun drinkwater uit de Maas. Net als
'collega' Rijn wordt de Maas bedreigd door talloze industriêle ver
vuilers. De plannen voor een batterij kerncentrales te Chooz (op
de frans-belgische grens) vormen de spreekwoordelijke druppel, die
bij een aantal waterleidingmaatschappijen de bel doet rinkelen.
ZOnder een e i gen standpunt in te nemen ten aanzien van kernenergie,
trekt de Rijncommissie Waterleidingbedrijven in haar Jaarverslag
over 1981 een duidelijke streep: het is nu wel genoeg:

stellen nu reeds vast dat àeze
kwaliteit nooit gehandhaafd kàn
blijven wanneer de Maas nog mêêr
gebruikt gaat worden als koeling
voor de geplande kerncentrales.
Momenteel draaien te Chooz en
Tlhanqe twee" kerncentrales, met
vermogens van 310 HW en 870 HW.
Deze drukwater-reactoren (van
hetzelfde type als Borssele)
tappen Maaswater af voor de koe
ling van het systeem. ~a gebruik
wordt het (warme) water weer ge
loosd in de rivier, wat de kans
op verstoringen in het biologisch
evenwicht vergroot. Het koelwa
ter zelf is 'verrijkt' met ra
dioactieve stoffen als tritium,
cesium, kobalt en jodium. Deze
stoffen zijn niet weg te filter
en v66r de lozing.
Naast genoemde radioactieve stof
fen, worden ook chemische stof
fen aan het Maaswater toegevoegd:
zwavelzuur en chloor worden in
het koelsysteem toegevoegd om
kalkafzetting en algengroei te
voorkomen.

Inwoners van Brussel, Antwerpen,
Rotterdam, Den Haag, Dordrecht,
Noord-west Brabant, Maastricht,
Luik, Namen en Dinant (tesamen
ruim 5 miljoen mensen) drinken
water dat afkomstig is van de
Maas en haar talloze zij-rivier
t jes. De betrokken waterleiding
bedrijven ( 9 nederlandse en 2
belgische) maken zich ongerust
over de kwaliteit van het drink
water in de nabije toekomst.

Bedreiging drinkwater
HOE REIN IS DE MAAS?

De samenateZZ1.ng van het kern
ener giepark Za:ngs de Maas (in
megeJbJattJ
Aangezien de Maas een regen
rivier is, varieert de water-
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Het stroomgebied van de Maas en
de betangrijkste zijrivieren

heldere oplossing

Het Jaarverslag 1981 van de
Rijncommissie Waterleidingbe
drijven (deel H: de Maas) is
te verkrijgen bij:
RIWA, Postbus 8169, 1005 AD
Amsterdam.

Overigens wordt de kwaliteit
van het Maaswater nog door tal
loze andere lozingen aangetast.
olie, zware metalen, enz.
In dat verband is het aandringen
op internationaal overleg tus
s en de oeverstaten geen garan
tie voor een daadwerkelijke op
lossing. De Rijnoeverstaten "on
derhandelen" al jaren over een
bevredigende oplossing met be
trekking tot de zoutlozingen
van de franse kali-mijnen.
De resultaten zi jn bedroevend,
mede als gevolg van politieke
en ekonamische verschillen tus
sen de diverse landen .
De waarsehuwing van de drink
watermaatschappijen moet echter
uiterst serieus worden genomen.
Leven zonder drinkwater is on
mogeli jk. Voor kernenergie zijn
er voldoende gezonde alterna
tieven te bedenken .

De kerncentraZe bij Tihange

uitbouw van kernenergie langs
de Maas is een onverteerbare
zaak: RIWA en BIWI! dringen aan
op internationaal overleg tus
sen Frankrijk, België en Neder
land om maatregelen te beramen
ter bescherming van het Maaswa
ter. Bij dit overleg zou ook
West-Duitsland betrokken kunnen
worden. aan de Roer (zijrivier
van de Maas) staat te Jillich
het duitse kernenergieonder
zoekcentrum.
Het zogeheten "stand-still" be
ginsel vormt het "uit gan gspunt
van de waterleidingbedrijven:
• géén verdere toename van de

verontreiniging van het Maas
waterr

• géén nieuwe radioactieve lo
zingen 1n het Maaswater;

• géén temperatuurverhoging
als gevolg van koelwater;

• géén gebruik van sulfaat en
chloor in het koelwatersys
teemr

• aanleg van opslagbassi ns
voor radioactief koelwater
bij de centrales;

• instelling van permanente
meetpunten bij ëe lozings
punten van de centrales .

Met de toepassing van dit be
ginsel, dat in EEG-verband is
overeengekomen, worden de plan
nen van belgische en franse
elektriciteitsmaatschappijen
in feite kompleet geblokkeerd.
Er kan nog een zwaar gevecht
uitbreken tussen de voorstan
ders van drinkwater en koel
water.

~/~ --

stand per seizoen. In droge
tijden zakt het peil aanzien
lijk. Op 28 augustus 1976 be
droeg de waterafvoer bij Chooz
iets meer dan 10 miljoen kubie
ke meter per seconde. Net vol
doende voor de koeling van alle
centrales in 1990.
En dan te bedenken dat België
met Nederland een verdrag heeft
gesloten, waarin wordt gegaran
deerd dat de Maas bij Eysden/
Maastricht 50 m3 water per se
conde zal leveren voor de
dorstige Randstad.
Inmiddels bestaan er plannen
voor de aanleg van een stuwmeer
in de Houille, met een capaci
teit van 180 miljoen kubieke
meter water) om (koel)water
te leveren in droge periodes.
Belgie zal meebetalen aan dit
reserve-waterbassin.

stilstand is vooruitgang
De waterleidingbedrijven nemen
geen standpunt in ten aanzien
van ztoomenergie. Met hun alar
merend memorandum geven ze
echter precies aan, waar de
problemen liggen. De verdere

--. -. .......
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ENERGIEWINKELS
Energie besparen. Welhaast iedereen is van plan dit voortvarend
aan te pakken. Zo zijn er de laatste jaren energiewinkels (bij)ge
komen en wel andere dan de traditionele advies- en voorlichtings
buro's. In de opzet wordt gekozen voor o.a. kleinschaligheid en
milieuvriendelijkheid. om al deze initiatieven te ondersteunen
is de Vereniging Energie Winkels (VEW) opgericht.

Joost Andrik

Op dit moment werken ruim 20
energiewinkels in het land.
Ze zijn echter niet allemaal
hetzelfde. Sommige winkels
houden zich vooral bezig met
voorlichting en het geven van
adviezen . Weer andere verkopen
en/of installeren materialen
en produkten. Nog weer andere
produceren energie-besparende
voorzieningen, zoals pompauto
maatjes. OOk de doeleinden kun
nen nogal verschillen. Sommige
zien vooral het ideële aspekt
van energiebesparen, andere
leggen de nadruk op de nood
zaak van lagere energiekosten
of het scheppen van IIz i nvo l l e "

arbeid.
Al met al zijn ze bijna alle~

maal wel ontstaan uit onvrede
met of uit onvolledigheid van
het bestaande aanbod aan ad
v i esburo ' s e.d. Energiebespa
ring heeft niet alleen een
technische en ekonomische kant
natuurlijk, maar ook politieke ,
sociale en kulturele. Ondanks
allerlei mooie energiebespa
ringsprogrammars die her en der
aangeboden worden dreigen de
laagste inkomens weer het minst
er mee op te schieten. Zij zijn
soms amper in staat de alsmaar
stijgende woonlasten te betalen .
De VEW wil nu een hechtere bin
ding tussen deze winkels opzet
ten .

VEW
Het bestuur is samengesteld uit
de oprichters, energiewinkeliers
en medewerkers van de ondersteu-

nende organisaties, zijnde:
Energie Anders, MEMO, Centrum
voor Energiebesparing en Stich
ting Woo-Energie.
De Vereniging heeft als belang
rijkste doelstellingen:
-de bescherming van milieube
langen voornamelijk door middel
van energiebesparingen en het
gebruik van duurzame energie
bronnen
-het scheppen van werkgelegen
heia
-de helangen behartigen van de
aangesloten leden.
Getracht wordt bovendien de
doelstellingen op mens- en
milieuvriendelijke wijze te be
reiken.
-Marktonderzoek;
In samenwerking met de Inter
fakulteit Bedrijfskunde in
Delftis er in de afgelopen
zomer een onderzoek gestart
naar de "markt" en de haal
baarheid van de energiewin
kels.

-Adressenboekje:
om zoveel mogelijk van elkaars
aktiviteiten op de hoogte te
"ijn wil de Vereniging een
adressenlijst uitgeven. Naast
de adressen komen daar ook en
kele gegevens over het bedrijf
bij.

a/ctiviteiten
Tot slot nog een paar aktivi
teiten:
-Energiewinkelkrant:
Dit is de titel van een krant,
die gaat verschijnen. De bedoe
ling is dat de krant zoveel m0

gelijk nuttige informatie zaL
geven aan leden en andere be
langstellenden. omdat op dit
moment niet duidelijk is aan
welke informatie behoefte is
zal de gegeven informatie in
het begin zeer breed zijn.

-Kursus;
Kursusweekenden gaan een vaste
aktiviteit worden voor het
opzetten of verder uitbouwen
van een energiewinkel.

sekretariaat
Dit is druk doende om boven
staande aktiviteiten te organi
seren.
Voor verder informatie is het
sekretariaat iedere maandag
van 9 tot 14 uur telefonisch
bereikbaar, en natuurlijk kan
ook schriftelijk informatie
ingewonnen worden.

Vereniging Energie Winkels
Blauwstraat 16, Gouda.
tel. 01820-24140.

Energi.",.nnke Z te Denemarken
(foto F. Sengers )
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WINDWEEK 1982
De stichting Energie Anders- voorlichtingscentrum over energie
besparing- beëindigt het jaar 1982 met een WINDWEEK. In deze week
van 21 t en met 26 december is het tentoonstellingskompleks van
Energie Anders gratis toegankelijk voor het publiek. Het is uit
gebrei met exposanten van windmolens en er is bovendien een extra
progr over windenergie . Hieronder volgt een toelichting bij het
progr van deze week .

programma

emmmmmR$HDi ns dag 21 december: Opening.

De invoering van windenergie in
Nederland kán technisch: er zijn
<]oede molens van nederlandse ma
kelij en er zijn voldoende klan
ten die zich een molen kunnen en
willen aanschaffen. De enige be
lemmering voor de invoering van
windenergie betreft de eindeloos
lange vergunningprocedures, die
de gemeentelijke overheden han
teren. om de invoering van wind
energie wat te versnellen wordt
deze dag een ombudsman voor
windenergie ingesteld.

mmMmem~. Woensdag 22: Wind en Tuinders.

Glastuinders worden geplaagd
door hoge energieprijzen en
volgens de EEG moet dat alleen
maar erger worden. Een dia-pre
sentatie zal een betoog van
tuinders illustreren over hun
ervaringen tot nu toe met de
wind.

litIil!OO!l!Il1II~IDonderdag 23: Wind en Onderwijs.

Energieprojekten zijn in het
onderwijs veelvuldig voorko
mend. Op deze dag zullen enige
originele voorbeelden uit de
praktijk worden getoond.

lI'IlI. ,,"'Vri j dag , Zaterdag en Zondag:
Wind en Zelfbouw.

Nederland telt honderden zelf
bouwers. Mensen Uia los van be
drijven zelf een molen ontwer
pen, of een ontwerp kopen en
vervolgens bouwen. Deze mensen
zullen hun bouwsels meenemen en
ze demonstreren.

Naast dit progr8lJlllla van speciale
aktivite1ten is het voorlich
tingscentrum van Energie Anders
deze week kontinu afgestemd op
windenergie. Kommerciêle wind
molenproducenten, ove rheids
instanties en aktiegroepen zul
len aanwezig zijn met stands.

voorlichting

Buiten deze speciale aandacht
voor windenergie is er bij E
nergie Anders een permanente
expositie "Uit de kou door e
nergiebesparing" over goedkope
mogelijkheden voor energiebe
sparing. Energie besparing is
leuk, makkelijk en betaalbaar.
Op dit gebied, maar ook op an
dere gebieden van het energie
vraagstuk helpt de stichting.

De openingstijden zijn van lOb
tot 17h. Als U vanaf het station
van Hoek van Holland richting
zee loopt, zijn de windmolens
al snel te zien. Het adres ls :
Stationsweg 19,
Hoek van Holland.
01747-5241-

kursus windmolenbouw
Het Goois Energie Komitee (GEK)
organiseert een begeleidende
kursus over de steeds grotere
vraag naar gegevens over windmo
lens. De kursus betaat uit een
tiental lessen waarin een dosis
teorie verwerkt zit, maar die
uiteindelijk zal resulteren in
de bouw van een windmolen. On
derwerpen die behandeld worden
zijn o.a . windmeting, wiekpro
fielen, beveiliging, opslag e.d.
De kursus wordt op zaterdagmid
dagen gegeven. Inschrijvingen
en informatie:
Goois Energie Komitee,
Postbus 1280 , Hilversum.
035-19611.
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Belgisch-Frans nucleair handjeklap

ZES NIEUWE CENTRALES
De Belgische regering kan maar niet genoeg krijgen van kernener
gie. De lachwekkende vertoning van het parlementair debat krijgt
een extra wrange smaak, nu bekend is geworden dat er op datzelfde
moment zaken gedaan werden tussen Franse en Belgische industrieën
over het gezamenlijk bouwen van maar liefst zes nieuwe kerncentra
les. Dit met medeweten en zelfs aanmoediging van de regering .
Aan de hand van kabinetsstukken die in augustus uitlekten, schreef
Willem de Bruin onderstaand artikel voor het maandblad Milieude
fensie. We nemen het - met een kleine aanvulling - in dankbaarheid
over.

name aan Chooz, tekenden Bel
gische en Franse ondernemingen
nog voor de afloop van het de
bat akkoorden over de weder
zijdse deelname in de bouw
van de genoemde kerncentrales.

nieuwe opdrachten
Uit de stukken blijkt dat
staatssecretaris Knoops zich
het vuur uit de sloffen heeft
gelopen om de Belgische nu
cleaire industrie aan nieuwe
opdrachten te helpen •. De ak-

Willem de Bruin
Terwijl het al vele malen uit
gestelde energiedebat in het
Belgische parlement nog niet
eens is afgerond, lijkt de bouw
van nog twee kerncentrales bij
Doel al vast te staan, evenals
de Belgische deelname in de
bouw van vier kerncentrales
aan de Maas bij Chooz, op de
Frans-Belgische grens.
Dit blijkt uit een "Nota voor
het ministerieel camite ad hoc ll

van de staatssecretaris voor
energie, Etienne Knoops, die
onlangs in Brussel uitlekte.

-8------

De nota gaat vergezeld van een
reeks bijlagen waaruit blijkt
dat er vergaande overeenstem
ming is over· de Belgische deel
name aan de bouw van vier kern
centrales bij chooz in ruil
voor een Frans aandeel in de
bouw van Doel 5 en 6.
Terwijl staatssecretaris Knoops
tijdens het debat in dO' Kamer
van Vo1ksvertegenwoord~gers

(vergelijkbaar met de 1Weede
Kamer) meedee lde dat over Doe1
5 (laat staan over Doel 6) pas
over twee jaar een definitief
besluit zou worden genomen en
zweeg over de Belgische deel-

koorden zijn dan ook gesloten
met de uitdrukkelijke steun en
medewerking van zowel KnoopS als
minister van buitenlandse za
ken Tindemans. Op 12 januari
van dit jaar vond een eerste
ontmoeting plaats tussen Tin-

KerncentraZe DoeZ

(Zuchtfoto
Bol/land AiroVim,J)



van wederkerigheid. "Er moet
(• • ,1 op werden gewezen dat
deze protocollen steunen op
een absolute wederkeLigheid
tussen de twee eerste centrales
van Chooz en Doel 5, met ver
volg voor Doel 6 en de twee
laatste centrales van Chooz ."
Aangezien de kerncentrales in
Chooz met of zonder Belgische
deelname toch zullen worden
gebouwd, "wordt voorgesteld op
politiek niveau de practische
modaliteiten van de vereiste
wederke r i gheid te bestuderen",
ofwel de hindernissen weg te
nemen.

komt vaker voor dat grote onder
nemingen samenwerkingsakkoorden
sluiten i n he t vooruitzicht van
een opdracht. ZO'n overeenkomst
wordt dan uitgevoerd als de
opdracht inderdaad aan he n
wordt toegewezen .
Men tekent echter geen akkoord
midden in een parlementaire
diskussie over het wel of niet
verder uitbouwen van het nu
cleaire programma in België.
als er niet ten mdnste een prin
cipe-besluit is van de Belgi
sche regering om die centrales
te bouwen. Bet lijkt erop dat
het parlement voor zoveel vol
dongen feiten moet worden ge
plaatst dat men straks nog
maar moeilijk nee kan zeggen.

belangen
OVerigens werd begin oktober
bekend dat de Franse regering
overweegt haar investeringen in
de bouw van kerncentrales te
halveren . De reden hiervoor is
dat het elektriciteitsverbruik
in 1990 een kwart lager zal
liggen dan tot nu toe was ge
raamd (360 i.p.v. 460 miljard
kWh) . Mocht deze beslissing
inderdaad genomen worden, dan
zijn Chooz-3 en 4 van de baan;
maar Chooz-l en 2, en daarmee
Doel-5 zullen wel doorgaan . En
Doel-6? Ongetwijfeld weet
Knoops daar nog een excuus voor
te vinden.
De Belgische industrie heeft
groot belang bij het doorgaan
van de·samenwerking. Bet gaat
om opdrachten ter waarde van
26 miljard franc (ongeveer 1.5
miljard gulden). "Rekening
houdend met de weerslag op de
werkgelegenheid die onze deel
name aan het projekt in Chooz
vertegenwoordigt, alsook met
het belang van samenwerking in
verband met de Maas, is het
sluiten van een deelname-ak
koerd wenselijk voor België".
aldus de note.
Benadrukt wordt dllt deelname
alleen mogelijk is op basis

Op 10 mei wist de Franse am
bassade in Brussel te melden
dat over de problematiek van
de veiligheid een akkoord be
staat, dat vervolgens werd
goedgekeurd door de Belgische
staatssecretaris voor volks
gezondheid en milieu.

demans en zijn Franse collega
Cheysson over vraagstukken
rond de bouw van het kemener
giepark bij Chooz, op 11 febru
ari gevolgd door een gesprek
tussen Knoops en de Franse
staatssecretaris voor energie
Hervá. Een week later werden
met oog op de verdere onderhan
delingen richtlijnen rondge
stuurd naar de betrokken indus
trieên. studiebureaus en elek
triciteitsmaatschappijen .

scheiding vervaagt
Ook de onderhandelingen tussen
de Belgische en Franse nucle
aire industrie blijven niet
zonder resultaat. In het ver
loop van de besprekingen ver
vaagt de scheiding tussen de
Belgische overheid en de indus
trie volledig , wanneer Knoops
een zekere heer P. Kleès laat
optreden als expert, verbonden
aan zijn kabinet. Klees blijkt'
topfunctionaris te zijn van
het elektrotechnische bedrijf
A= in Charleroi (waar toe
vallig ook Knoops vandaan
komt). Klees tekent namens
A= ook de akkoorden die res
p~ctievelijk op 17 en 25 juni
gesloten worden tussen onder
andere ACEC en het staalcon
cern Cockerill aan Belgische
en Framatome en Alsthom Atlan
tique aan Franse kant. Men te
kent telkens voor twee opdrach
ten, BelgU neemt deel in de bouw
van Chooz 1 en 2 in ruil voor de
Franse deelname aan Doel 5, ter
wijl chooz 3 en 4 gekoppeld wor
den aan Doel 6.
Bet sluiten van dergelijke ak
koorden is niet ongewoon. 'Be t
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NIEUWE BOEKEN

De meningsvorming over
kernenergie is de laatste
jaren sterk gepolariseerd.
KERNENERGIE, MOGELIJKHEDEN
EN GEVAREN is als smaak
makervoor de BMD uitge
gebracht. Het leert op be
trekkelijk eenvoudige wij
ze veel over kernenergie
en geeft informatie die
moeilijk te vinden is. De
schrijver wordt door zijn
vakkennis door voor- en
tegenstanders gerespek
teerd. Hij is in staat
gebleken om een onderkoel
de, nuchtere uitleg te ge
ven van de mogelijkheden
en gevaren van kernener
gie. Hij schuwt stelling
name niet, maar als hij
op de veiligheidsaspekten
ingaat en ongelukken met
centrale's analyseert,
vervalt hij niet in doem
denken.
In het eerste gedeelte van
het boek wordt verteld wat
een reactor is, welke ty
pen er zijn en welke de
kringloop van de kern
brandstof is. Het tweede
deel gaat in op de ge
schiedenis van de kern
energie, de proefnemingen,
de ongelukken met reac
tors, de kosten en baten
en de toekomst van de
kernenergie. Schematische
tekeningen verduidelijken
de technische uiteenzet
tingen.

Kernenergie; mogelijkhe
den en gevaren / (door)
Walter C. Patterson.
Bussum: Wereldvenster,
1982. 257pp tabn. schem.
ISBN 90-293-9596-6f19,90
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Een opmerkelijke bijdrage aan
de Maatschappelijke Diskussie
levert Els de Groen met haar
boek "De splijtzwam", een roman
voor de oudere jeugd. Aan het
boek is duidelijk af te zien
dat zij niet over één nacht ijs
is gegaan. Talloze argumenten
v66r en tegen kernenergie en
voorvallen uit de praktijk van
het kernenergiegebeuren hebben
hun plaats in het boek gevon
den. Gelukkig is dat niet ten
koste van de leesbaarheid ge
gaan: je leest het boek in één
adem uit.
Centraal staart een scholiere en
haar vader. Deze werkt in een
opwerkingsfabriek, waa~ hij een
goede baan heeft als ploegbaas
op de plutoniumafdeling. Beiden
staan aanvankelijk niet stil
bij de gevaren die deze fabriek
met zich mee brengt, maar lang
zamerhand begint de twijfel aan
hen te knagen. Bij haar, omdat
op haar school heftige diskus
sies over kernenergie plaats
vinden, bij hem door de erva
ringen op zijn werk; trouwe le
zers van allicht zullen hierbij
veel tegenkomen, wat zij eerder
gelezen hebben in het allicht
nummer Eurochemie Rampfabriek.
De romanvorm maakt het mogelijk
de problemen diep aan te snij
den zonder in een droge opsom
ming van feiten te vervallen.
Het is de schrijfster gelukt om
allerlei aspecten van kernener
gie op een goed leesbare manier
te presenteren. Deze roman is
daarom niet alleen voor de
jeugd geschikt, maar evengoed
voor volwassenen:

"De splijtzwam", door El$ de
Groen; uitgeverij Westfries
land, Hoorn, 1982; 148 blz.;
prijs 120,-:...

Als vervolg op het wind
werkboek is nu het ZON
WERKBOEK verschenen.
Zonne-energie wordt op dit
moment nog beperkt toege
past in Nederland. De hoe
veelheid 'opgewekte' zon
ne-energieis niet bekend.
Dit boek is
voor al degenen die de
handen uit de mouwen
willen steken maar bij
wie de basiskennis ont
breekt. Het zonwerkboek
dient als inleiding in de
theorie, behandelt de be
nodigde materialen voor
de bou~ en installatie
van zonneboilersystemen.
Met dit boek kan men be
palen welk systeem het
meest geschikt is voor de
eigen situatie. Wie twij
felt zal misschien be
langstellen in de verhou
ding kostenen baten, in
de inbouwmogelijkheden in
bestaande huizel1, en in
het leveranciers over
zicht. De bijlagen be
handelen zaken als zonne
straling, selectieve op
pervlakken, zwembadwater
verwarming , enz.

Zonwerkboek; gids voor
het bouwen van een zon
neboiler, met bibliogra
fie over technologie en
het autonoom wonen. /
door Kevin McCartney;
Amsterdam, Ekologische
uitgeverij, 1982.
358pp ill. schem.
ISBN 90-6224-073-9f32,50
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J=========================adressen·===========================1
B"''''nt

EK Bergen op Zoom, Postbus 248,
4600 AE Bergen op Zoom, 0164lJ.37664
SSK Roosendaal, Spoorstraat 130,
4702 VN Roosendaa l,01650-56331.

WerkgroepKernenêrgie. Oarinkveld 13,
4731 VK Oudenbosch,Ol652'6685

levenbergsB Energie Groep. MeliJn 19,
4761 NM Zevenbergen, 0166lJ.24295

EK Breda, Reseaasrraat 16, ,
4816 GR Breda. 076-140064
SSK Zundert, Burg. Manderslaan 2,
4881 EJ Zundert, 01696-4464

André V.d. Velden, LIlsterhof 23,
4921 VR Made, 01626-2465

Energ ieburo de Knijpkat , Stationsstr. 15.
5036 EB Tilburg, 013-351535

We rkgtoep Kalka r, Lieve Vrouwepte ln 8.
5036 TS Tilburg, 013·357058

Wereldwinkel Goirle, Molenstraat 5b,
5051 lO Goir le, 013-345697

Energiekommissie, Schoutstraat 23a,
5121 KA Rijen , 01612-4248
Kernenerg ie Allicht N iet, Grotestraat 51,
5151 JC Drunen, 04163-72254

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

SSK Oss, Hooghu isstraat 23,
5341 CD Oss,0412lJ.25673147214

SSK SChiJndel, Postbus 69,
5480 AB SchIJndel,04104-74879
Werkgroep Stop Atoomplannen Kempen ,
'Ile Kranssen 37,
5561 AG Waalre, 04904·4609

SSK Eindhoven , Smalle Haven 1,
5611 EH Eindhoven, 04lJ.453299

Energieburo, Bergstraat 10,
5611 JZ Eindhoven, 04lJ.443063

Energiegroep Nuenen, Re'elingse Erven73,
5672 TB Nuenen, 04lJ.833544

Wim de Boer,J. Hendrikxstraal 22.
5684 XJ Besl,04996-73125

Ma rtel de Swart . Zwin 29,
5751 ZT Deurne, 0493lJ.6057

Brabantse Miileufederatie, Willem 11 str o15a,
5038 AB Tilburg, 013·356225

PPR Brabant , Korvelseweg 43,
5025 JB Tilbu rg, 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, Marî8straat 13
6211 EP Maastricht, 043-50130 '

WSA Weert, luikstraal 37,
6004 VK Weert , 04950-20302

EK Veoray, Hubenhof 51,
5601 TS Venray,0478lJ.6OO25

SSK Venlo, Maasstraal15,
5944 CA Arcen, 04703-2356

Energiegroep. OranjestraaJ 9,
5981 CA Pannlngen , 04760-4097

REM, Postbus 523.
6040 AM Roermond,0475lJ.18900

SSK Roermond, Roersingel 2b,
6041 KX Roermond ,0475lJ.12047

KollekUef Rampenplan, Postbus 760,
6130 AT Sittard, 04490-24803

Mil ieu Moet , Slerstraal15,
6161 TM Geleen, 04494-48687

PSP Geleen, Nachlegaalstraat 48,
6165 BJ Geleen, 04494·44177

Agnes Hana, Tentstraat 7.
6291 BC Vaals , 04454·3803

Toon de Jong, Lélanderstraal 43.
6411 VA Heerlen

Rogier Vossen , Halzs'raat 44,
6461 HP Kerkrade, 045-452183

Energiegroep Mook, lindeboom 29,
656.5 BC Mook, 08896-3257

Z....nd

Energie Komltee Zeeland, Postbus 208.
4330 AE Middelburg, 01184·78399

steo Borssele, Postbus 567,
4330 AN Middelburg, 0118lJ.35683

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

' SO-plus tegen kerngeweld.
Gasthuislaan 93a ,
3817 EH Amersfoorl,033-31663

Stichting Greenpeace Nederland, Damrak 83,
1012 lN Ams,terdam,02lJ.2318431238545
Verenig ing Milieudefensie,
Tweede Weterlngplanlsoen 9,
1017 ZO Amsterdam,02lJ.221386

landelijk EnerglO ~omitee,

Tweede Weteringplantsoen9,
1017 ZO Amsterdam.02lJ.221386

Centrum voor Energiebesparing,
Oude Delft 180,
2611 HH Oel!t , 015-131260
EnergieAnders. Stationsweg 91,
3151 HR Hoek van Holland, 01747·5242

OrganisatIe voorDuurzameEnergie (ODE),
Postbus 750,
3500 AT Utrecht,03lJ.331328

Aktie Strohalm, Oudegracht 42,
3511 AR Utrecht, 03lJ.314314

Stic hting Natuur en Milieu , Donkerstraat 17
3511 KB Ulrechl.03lJ.331326 '

World Informalion Service on Energy (WISE).
ezaar Peters.raat 1,
1018 NW Amsterdam,02lJ.234160

Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop (VAKS).
Breughelstraat 31·33,
2000 Antwerpen, 09 • 32 3 2166592.
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VIA DE RECHTBANK • . •
Er is weer een verenigi ng op
gericht: Ve r e ni g i ng tegen
Kernene r g i e . Het i s de bedoe-
ling dat e r beter geprocedee rd
kan worden tegen ke rnene rgie .
Hiervoo r zijn juristen en an -
de r e de skund i ge n nodig , die
processen willen gaan voeren
en/o f bijstaan . Via de ke rn
energiewet is er meer kans op
ontvanke l i j kheid bij de r e ch
t e r . Er moet een goede docu
men t a t i e opgezet gaan worden .
Voo r de be langs t e l l enden die
de weg van e en r e ch t s za ak mee
wil l en bewandelen om kernener'~==~~~
gie te stoppen : Jacob Kroe z
De Dijk 29 , 3911 SM Rhenen,
t e l. 08 376- 4533 .

; ...Iker
e de ve~:p••lt

. . eliliekvan

DsM:deene~Cedrijl
eengr

DSM (Dut ch State Mi ne s ) s lokt
7\ van het t otale Nederlandse
ene r g i eve r bru i k op . De ener
g i eleve rancier van vr oege r
(steenkool) konsumee r t nu f o r
s e hoeveelheden gas en s t r oom.
Het chemisch concer n besch i kt
i n Geleen over v i e r elekt r i ci
teitscentrales, waarmee de
helft van he t DSM- stroomver 
bru i k wordt ge dekt . Als voor 
naamste brandstof stookt men
s t e enkoo l ( : ) . u i t Noord- Ame
rika , Aus t r a l i ë en Polen.
Méér we tenswaardigheden over
' s lands groo tste energievre
t e r staan t e lezen i n "De ver 
bruiker bepaal t ; DSM : d~ ene r 
giepoli t iek van een groot be 
dr ij f " . Te bes te l len door
overmaking van f 10,-- (ink l .
por t o ) op g i r onumme r 5202 736
t . n . v . Ghet Nejt te Sitt a rd ,

:;, "Ba ' - ~' . .,'J<""::!: . '.I< . " ' ~ ' ~ . ' ..t~llC ,.. , " ; j F• .• Il~ '~ ' " _~~1 ~

WISE
Sinds 1978 vervult WISE (World
Information Service on Energy)
een onmi sbare ro l voor de inter
nationale antikerne nergi ebewe 
ging. WISE zorgt ervoor dat i e
de r een op de hoogte kan blijven
va n de ont wi kke lingen op "ene r 
giegebied ove r de hele were ld .
De groep geeft ee n dri e t a l tijd
schri ften ui t , waari n he t nieuw
ve rschi j n t da t elders niet aan
bod komt ; ook anderszins f un
ge er t zi j a ls vraagbaak voor
de AKB . Helaas i s he t zo dat
de kosten van di~ werk de i n
komst en overvleuge len. WISE
dre igt onder te gaan als e r
ni et s ne l f 3000 , - - op tafel
komt. Om op de l an ge duur te
kunnen over leven i s natuurli jk
nog veel meer qe l d nodig. Van
daar di t dringende verzoek om
~en financiêle b i jdrage t e
~torten op gi ronummer 4088285 .
Voor meer informatie: W!SE,
Czaa r Peterstraat 1, 1018 NW
Amsterdam, telefoon 0 20- 234160 .
Hier zijn ook proe fexemol a r en
van het News-communiqué ver
kri~'abaar•
......g'! ~:~~~~ .. ,. " . :-- ,~.",,,••#c. ~, ~~.t'<l "' ..-;r~Q
t~ -~'.•~",~"' ~ . ~ .~~ " ' . ""'::'11"~ ' '-~_'''',- . < ~'!~~"~>""

BMD
Vol gend j aar - i n j anuari o f
zo - verschijnt he t "Tus se n
r appo r t van de informatierond~

van de Brede Maats chappelijke
Diskussie . Het boekje gaat
f 5, - - kosten , en wordt du s
n i e t huis-a an -huis ve r spreid .
U kunt nu· alvast gaan s paren ,
om s traks . dat onmisbare haek
werkj e t e kunne n aanschaf f en .
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