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als zon en wmd. Aan regionale 
ontwikkeling wordt in ruime 
mate aandacht besteed. 
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Wat was uw stemming in mei? De mijne 
heeft niet echt overgehouden ••• Had 
ik u maar geen stemadvies moeten ge
ven. Leuker was 't geweest indien ik 
mijn cynisme had gebotvierd op Tser
nobyl. Maar ja, al werkt de drukker 
van Allicht nog zo snel, een beque
rel die achterhaalt 'm wel. En snel. 
In de supermarkt let ik sinds kort 
niet meer op de uiterste verkoop
datum van een pak melk. Ik koop nog 
slechts melk van vóór Tsjernobyl. 
OVer een aantal jaren hoor je mensen 
elkaar begroeten met "Hallo, ben jij 
van vóór Tsjernobyl?" 

Ik ben altijd een fel tegenstander 
geweest van kernenergie. Al geruime 
tijd geleden hebben deskundigen mij 
daarvan kunnen overtuigen. Dan is 
het wel even een vreemde gewaarwor
ding als je nà Tsjernobyl toch nog 
denkt: nondeju, het is êcht gevaar
lijk. 
zo heb ik mij ook al lang geleden er
van laten overtuigen dat een tweede 
kabinet Lubbers gevaarlijk is. Ik 
bereid me nu maar vast voor op de 
grote schok. 

Tot voor kort heb ik mijzelf en an
deren altijd voorgehouden dat die 
nieuwe kerncentrales er niet zouden 
komen. Omdat de VVD en het CDA ze 
wilden. Nu ze zeggen dat ze ze (wel
licht) niet meer willen, heb ik al
weer een nieuwe zekerheid in mijn 
leven: Ze komen er. Dat is het direc
te gevolg van jarenlang liegen, 
loochenen en lullen. Bedriegen, be
dotten en bedonderen. Draaien, drei
gen en dreinen. Misleiden, misdaden 
en misbruiken. 

In OOst-Europa doen ze 't goedkoop 

Energieburo doorgelicht 

Einde van de Snelle Broeder 

Belicht 

De lessen van Tsjernobyl 

Bui tenparlem ••• 

Brandstof 

redactioneel 

Dus ik hoop dat de bouw van nieuwe 
kerncentrales alsnog wordt opgenomen 
in het regeeraccoord. Niet vanwege 
een nieuw links verkiezingsperspec
tief en niet om u en mij bang te ma
ken. Gewoon om ons gerust te stellen. 
Evenzo hoop ik - en dat vind ik eer
lijk gezegd echt jammer - dat Amster
dam in october de Olympische Spelen 
NIET krijgt toegeWèzen. want na tien
tallen Olympiades en Wereldvoetbal
toernooien weet ik dat dit soort 
toestanden alleen worden georgani
seerd door landen waar 6f grote ar
moede en onderdrukking heersen, 6f 
aardbevingen, vulkaanuitbarstingen 
en watersnoden hebben plaats gevon
den. Een combinatie hiervan is ook 
mogelijk gebleken. 
Snapt u nu waarom ik mij in mei in 
allerlei kronkels heb gewrongen om 
te voorkomen dat het CDA en de VVD 
de slag opnieuw zouden winnen? Het 
heeft niet echt gewerkt, d-at is 
waar, maar ik heb tenminste iets 
geprobeerd. want ik ben bang van 
die Lubbers. Vooral als hij zegt 
dat er geen vulkaanuitbarstingen 
zullen komen, geen kerncentrales, 
geen aardbevingen. Als hij zegt dat 
het weer goed gaat met Nederland, 
dat de democratie een groot goed 
is, dat we een mooie zomer gaan 
krijgen. Gelukkig heeft hij zich 
over dat laatste nog niet uitgela
ten. Ik krijg pas weer vertrouwen 
in die man als hij zegt dat we een 
mooie zomer hebben gehad. En als 
dat ook zo geweest is. Als hij 
zegt dat de aarde rond is. En het 
is ook zo. Het beste zou zijn als 
Lubbers gewoon zegt dat hij liegt. 
En dat is zo. 
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voormalig projectleider kerncentrales waarschuwt 

In Oost-Europa doen ze 't goedkoop 
Een verwoeste kernreactor in 
Tsjernobyl. Tientallen doden en 
een onbekend aantal stralings
slachtoffers. Paniek in West
Europa. Kernenergie vormt in 
onze streken weer onderwerp van 
een (brede) discussie. In Oost
Europa bestaat minder gelegen
heid tot gedachtenwisseling 
over de energievoorziening. De 
oorzaak van de ramp is nog 
steeds niet uitgezocht of vast
gesteld. 
Een Roemeens deskundige schil
dert de achterkant van het 
kernenergiebeleid in Oost-Euro
pa: haastwerk, goedkoop en vaak 
onder leiding van niet-deskun
digen. Deze waarschuwing geldt 
ook voor de Westerse landen. 

"De Tsjernobyl-centrale werkte op 
75% van haar vermogen. In de reactor 
is waterstof ontstaan als gevolg van 
de druk en de warmte. Daarbij raakte 
een van de brandstofstaven in brand, 
en vloog de t~peratuur op tot 3000 
à 4000 graden Celcius. De enorme 
hitte deed de grote laadkraan, die 
boven de reactor hangt, smelten. 
Driehonderd ton staal stortte in de 
reactorkern. Toen was het einde zoek. 
Het grafiet ging branden, en tenslot
te sloeg een enorme explosie de koe
pel weg." 
Werktuigbouwkundig Ingenieur L.G. (*} 
beschrijft vrij onbewogen de gebeur
tenissen in de nacht van 25 op 26 
april in de inmiddels overbekende 
kerncentrale van Tsjernobyl. G. is 
in 1983 gevlucht uit Roemeniê,· omdat 
hem een zware ver~rdeling wachtte. 
Bij zijn werk als projektleider aan 

de twee kerncentrales in Cerna Vodá 
(ROemeniê) had hij zijn twijfels ge
uit ten aanzien van de toekomstige 
opslag van radioactief afval uit de
ze twee kerncentrales. 

kritiek 
Volgens de plannen van de Roemeense 
autoriteiten zou het afval (de brand-, 
stofstaven) gemakkelijk voor 25 tot 
30 jaar opgeborgen kunnen worden in 
een ondergrondse bunker aan de oevers 
van de Qonau. Maar G. wilde eerst 
een grondige en diepgaande studie 
naar de eventuele gevolgen voor het 
water, de flora en de fauna. Dat 
werd hem niet in dank afgenomen door 
de autoriteiten. Hij werd ontslagen 
en later - bij verstek - veroor
deeld tot twaalf jaar gevangenis
straf. In de officiële stukken word· 
en "sabotage" en "landverraad" als 
beschuldigingen genoemd. 
G. wil niet meer terug naar zijn 
geboorteland, en ziet zijn kansen 
om hier, in het Westen, aan een ge
lijksoortige baan te komen zeer 
klein. "Ik ben zesenveertig, en ze 
hebben hier liever jongeren". 

De voormalige projektleider van eer
na Vodá heeft zware kritiek op het 
kernenergieprogramma in zijn land 
èn in de andere Oost-Europese land
en. Volgens hem wordt er erg veel 
opgeofferd aan de snelheid bij de 
bouw van gigantische atoomparken. 
Daardoor moet alles goedkoper uit
gevoerd worden, en nemen - aldus 
G. - incompetente mensen de beslis
singen. 
Als voorbeeld noemt hij de Roemeen
se kerncentrales. In 1978 werd er 
tussen Canada en Roemenië een con
tract gesloten voor de levering van 
16 Candu-reactoren, te beginnen van
af 1980. De eerste reactor zou in 
1986 moeten draaien, en daarna zou 
er elke 16 maanden een nieuwe in 
gebruik worden gesteld. Volgens G. 
is dat tempo opgeschroefd: "In 1983 
besloot Ceauscescu dat de eerste 
Candu-reactor al in 1984 moest 
draaien. Dat betekende dus dat er 
sneller gebouwd moest worden. Op 
die manier slopen er onzorgvuldig
heden en noodoplossingen in het 
bouwprogramma. In de Canadese spe
cificatie voor deze zwaarwater-reac
toren staan betonnen muren aangege-

Wim Kersten 
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ven van 1.20 meter dikte. Dat werd
en dus muren van 1 meter. Want dat 
werkt sneller en goedkoper. En zo 
wordt er overal bezuinigd." 
Het programma van het Roemeense In
stituut voor Research van Industrië
le Energie en Produktie van Appara
tuur mag op geen enkele wijze ver
traging oplopen. "Mijn suggestie 
voor een diepgaande studie naar een 
opslagplaats voor het kernafval be
tekende een regelrechte aanval op 
het regeringsplan. Dat staat gelijk 
aan landverraad. De wens van de re
gering om de kerncentrales éérder 
in gebruik te stellen heeft te ma
ken met de enorme energiekrisis in 
Roemenië. Er is te weinig stroom, 
vooral in de wintertijd. Vandaar die 
haast." 

energie drama 
De energiesituatie in de meeste 
Oosteuropese landen is zorgwekkend 
en vaak nijpend. In de twee strenge 
winters van de afgelopen jaren werd 
in Roemenië de benzine en de el~ktri
citeit gerantsoeneerd. Daarbij gaat 
de Roemeense regering de energie
problemen niet te lijf met econo
mische maatregelen, maar met de mi
litarisering van de energie-sector: 
militairen bedienen de centrales. 
De ernstige energie-krisis in Roe
menië is overigens moeilijk te ver
klaren. Na de Sovjet-Unie kent Roe
menië de grootste olie- en steen
koolproduktie van het Oostblok, en 
is daardoor een relatief rijk ener
gieland. Maar in de praktijk lopen 
de zaken anders. Boekarest koopt 
olie en aardqas in Moskou, tegen be
taling van Roemeense produkten. En 
niet tegen betaling van dollars, zo
als gebruikelijk is in Oost-Europa! 
Het gebrek aan dollars schijnt ook 

de oorzaak te zijn van de stagna-
tie bij de twee Canadese kerncentra
les in Cerna Vodá: belangrijke onder
delen kunnen niet worden betaald 
(in dollars), en worden dan ook niet 
geleverd. 

Een tweede aspect waar G. de .nadruk 
oplegt is de manier waarop besluiten 
worden genomen en uitgevoerd. 
"Alleen goede partijleden komen aan 
de top. Die nemen de beslissingen. 
Vaak zonder dat ze ook maar iets van 
kernenergie afweten. Ze zijn goede 
partijleden, en dat is voldoende." 
G. illustreert deze bewering aan de 
hand van de gebeurtenissen in Tsjer
nobyl. Toen in de controlekamer dui
delijk werd dat de zaak uit de hand 
liep, werd het lokale bestuur op de 
hoogte gebracht. "Die wisten niet 
wat ze moesten doen in zo'n geval. 
Die zijn volledig incompetent •• " 
De gevolgen van deze incompetentie 
zijn duidelijk geworden. Het duurde 
immers enkele dagen voordat de om
vang van de ramp en de readiaactieve 
gevolgen waren doorgedrongen tot in 
Moskou. 

ingebouwde onveiligheid 
Voor de Russische grafiet-reactoren 
gelden dezelfde bedenkingen, aldus 
G., als voor de Roemeense centrales. 
"In principe zijn alle twintig gra
fiet-reactoren in de Sovjet-Unie 
niet veilig. Kernenergie is een high 
tech-bezigheidy maar in dat land 
wordt er zeer onzorgvuldig mee omge
sprongen. Er ontbreekt het een en 
ander aan. Er wordt economisch ge
bouwd tè economisch. En dus wordt 
de onveiligheid ingebouwd. De Tsjer
nobyl-reactor heeft geen funderring. 
Die wordt nu pas aangelegd, onder
gronds. Omdat ze nu wel moeten. 
Het betonnen reactorgebouw is veel 
te zwak uitgevoerd. Men heeft geen 
tril-beton gebruikt, maar normaal 
beton. Dat is minder solide, maar 
wel een stuk goedkoper. 
In de hele centrale ontbraken auto
matische brandblusapparaten. Voor 
alle zekerheid zou elke centrale 



uitgerust moeten zijn met drie van 
elkaar gescheiden blussystemen. 
Niets van dat al. Dat wordt te duur. 
En nu pas mag de IAEA (Internatio-
naal Atoom Energie Agentschap) komen 
kijken, na een ongeluk. Dat is toch 
belachelijk. Dat had moeten gebeuren 
voordat deze centrale in werking 
kwam in 1983." 

G. is geen tegenstander van de toe
passing van kernenergie. Maar hij is 
inmiddels zwaar bezorgd gera.akt over 
de ontwikkeling van kernenergie in 
Oost-Europa. Daarbij vormt deze ramp 
een 'hoogtepunt' gezien de interna
tionale gevolgen van de radioactieve 

wolken. Voor de situatie in Roemenië 
maakt G. zich zorgen om de kwaliteit 
van de water in de Donau. "Vanaf 
West-Duitsland, via Hongarije, Bul
garije en Roemenië wordt de Donau 
gebruikt als koelmiddel voor enkele 
tientallen kernenergiecentrales. En 
er komen nog meer centrales bij. wat 
moet dat gaan betekenen voor de wa
terkwaliteit? In Roemenië wordt de 
Donau gebruikt voor de irrigatie van 
enorme landbouwgebieden. Ik maak mij 
grote zorgen •• " 

Die zorg wordt niet gedeeld door de 
Sovjet-Unie . In 1983 verklaarde Ana
toli Alexandrov, president van de 
Sovjet-Academie van Wetenschappen, 
het volgende: "De kernenergie is 
een bijzonder eigentijds geschenk 
van de wetenschap aan de mensheid. 
Een groot goed dat in staat is om het 
probleem van ontoereikende energie
bronnen, grondstoffen en levensmid
delen voor duizenden jaren op te 
lossen. En het zou waanzin zijn en 
een grote misdaad om dit geschenk 
van de wetenschap niet aan te wenden 
voor het welzijn van de mensen, maar 
voor hun ondergang". 
Het is te hopen dat de zeergeleerde 
heren in Oost-Europa èn in West-Euro
pa hun vastberaden standpunten gaan 
herzien. 

(*) Om begrijpelijke redenen wordt 
onze zegsman aangeduid met zijn ini
tialen. De aanvrage voor politiek 
asiel is in eerste instantie afgewe
zen. Hij wil graag aan de slag - in 
West-Europa - en is geinteresseerd 
in off shore, pijpleidingen, stads
verwarming en warmtepompen. (w.k.) 

armale raaaon:aal van nn qjarnobyl
type kerncentrale 
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hoopvolle ontwikkeling bij de PN EM 

Energieburo doorgelicht 
In september 1986 zal de NV 
PNEM beslissen over de aanleg 
van een windmolenpark in West
Brabant. In augustus start een 
projekt in Veldhoven, waar 
warmtepompen de hoofdrol gaan 
spelen. Dit zijn twee voor
beelden van het konkrete werk 
van het Energieburo van de NV 
PNEM. Allicht sprak met Ir P. 
Willemsen, hoofd van dit buro, 
aan de hand van een door hun 
samengestelde projektenlijst . 

Ondanks alle tekenen die er op wijzen 
dat de PNEM de grootste plei tbezorger 
voor kernenergie is, wordt er binnen 
de PNEM-gebouwen druk nagedacht over 
'andere energievormen' • Het energie
buro- een stafburo met drie medewer
kers- heeft tot taak om geschikte 
projekten rond elektriciteitsopwek
king en warmtetoepassing tot uit
vooring te (lat.en) brenge.n . 
Het energieburo werd in december '84 
opgericht, door de PNEM zelf. Als 
taakopdracht kreeg het buro mee 
"na te denken over de nuttige toe
passing van warmte en e l ektriciteit". 
Dat wil zeggen, dat men verder wilde 
kijken dan de bestaande grootschalige 
elektriciteitsproduktie in Noord
Brabant. De taak moet er een zijn 
van "aanjager" . Twee randvoorwaarden 
werden vastgesteld: de projekten 
moeten bekeken worden op hun (toe
komstige) konsekwentles voor het 
milieu, en ze moeten (financiêel) 
haalbaar zijn. Het moet dus om een 
ge.zond projekt gaan. Vooral dit 
laatste punt vormt vaak de groot
ste flessenhals. Het bedrijfs-
leven investeert pas dan in een 
nieuwe techniek, wanneer vooraf 
vast staat dat de investering 
binnen afzienbare tijd (vaak 3 jaar) 
is terugverdiend via de lagere e
nergierekening. Bij de PNEM heeft 
men hier een mouw aangepast, om ook 
die projekten een kans te geven, die 
een langere tijd nodig hebben. Ver
der hoedt het energieburo er zich 
voor om konkurrentievervalsend be
zig te zijn. 

windmolenpark 
De belangstelling voor windenergie 
wordt in eerste instantie tot uit
drukking gebracht in de financiêle 
deelname aan een windmolenpark in 

Sexbierum (Friesland) • Maar ook de 
mogelijkheden in Brabant hebben de 
aandacht. 
Willemsen: "Windenergie moet je niet 
ongericht stimuleren, her en der in 
de provincie. Dan wordt het nooit 
een aant.rekkelijke zaak. Er zijn wel 
een aantal redelijke lokaties langs 
het Hollands Diep en de OOsterschel
de. Als het besluit in september ge
nomen wordt, gaan we 8 molens bij el
kaar plaatsen. We zijn in onderhande
ling met een fabrikant. De molens 
worden direkt aangesloten op het 
PNEM-net". 
Windenergie is volgens de PNEM ei
genlijk te duur. Als gevolg van de 
lage elektriciteitstarieven zou wind
energie nooit kunnen opboksen tegen 
de 'normale' stroom. De PNEM hoopt 
op een bijdrage van het Ministerie 
van Ekonomische Zaken, via het In
tegraal Programma Windenergie (IPW) • 
OVer de juiste lokatie voor het park 
is nog geen besluit genomen. Op de 
vraag of het Industrieterrein Moer
dijk (waar de PNEM 50 hectare "be
sproken" heeft) geschikt zou zijn, 
wordt bevestigend geantwoord. 

warmtepompen 
Een stichting in Veldhoven wilde een 
totale renovatie van de verwarmings
installatie. Daarbij dacht men aan 



warmte-kracht-koppeling. Dit is de 
geltombineerde opwekking van warmte en 
stroom. Bet PNEM-energieburo voerde 
een haalbaarheidson&trzoek uit, waar
uit bleek dat een gasgestookte warm
te-krachtinstallatie niet zinvol 
bleek. 
WJ.llemsen: "De bebouwing is te zeer 
verspreid, waardoor ..... 1 warmte
verlies zou optreden. Toen kwamen we 
op het idee om in kleinere eenheden 
te werken met warmtepompen". 
Een wa.r::mtepomp is in staat warmte van 
een lage temperatuur naar een (bruik
bare) hoge temperatuur te brengen. 
Biervoor ia een geringe hoeveelheid 
elektriciteit nodig. Bet bekendste 
voorbeeld is een koelkast. Alleen be
treft het hierboven n6t het omge
keerde: warmte van buiten naar binnen. 
"Dat onderzoek naar de mogelijkheden 
van warmtepompen viel w6l gunstig 
uit en in augustus wordt begonnen 
met de installatie. De PNEM draagt 
een stuk risiko in die zin dat wij 
de warmtepomp aanschaffen. Via de 
uitgespaarde energiekosten wordt 
er aan ons terugbetaald. Immers, 
de PNBM heeft berekend hoeveel er 
bespaard gaat worden. Als daarbij 
fouten zijn gemaakt, lopen llij 
zelf het financille risiko". 
Volgens Willemeen is het verstan
dige.r OID instellingen (ziekenhui-
zen e.d.) uit te rusten met warmte
paapen in plaat. van warmte-kracht
koppeling. En dan nog het liefst 
met elektrische warmtepa~~pen. 
Deze zouden een hogere besparing 
opleveren dan gasgestookte. De 
oorzaak liqt voornamelijk in de 
lage brabantse stroomtarieven. 
Toch is de opmars van warmte-
paDpen nog niet echt in zicht. 
Wi llemsen: "Nederland loopt be
hoorlijk achter op dit gebied. 
OVeral is in ons land een fijn-
m.aziq gasnet aanwezig. En ver-
volgens heeft de warmtepomp BV 
(opgericht door de Gasunie) 
zich alleen beziq qehouden met 
gasgestookte warmtepompen. De 
mogelijkheden voor elektrisch 
aanqedreven poq>en zijn nog nau
welijks onderzocht. Bet veldho-
venae projekt moet hierover meer 
duidelijkheid verschaffen en 
mogelijk zal er dan een eiqen 
warmtepomp-industrie ontstaan". 

warmtekracht 
Naast windenergie en wal'!Dte
pompen richt de aandacht zich ook 
nog op warmte-kracht-koppeling in 
de provincie. De belanqstelling voor 
deze besparingsteohniek lijkt sta
biel. Ben aantal grote bedrijven 
beschikt over installaties. Alles 
bij elkaar noq geen 5 \ van het 
totale elektriciteitsopwekkend 
vermogen in de provincie Noord
Brabant. De mogelijkheden bij de 
kleinere industrie wordt een 

"malheur" qenoemd. 

mestVerWerking 
Volgens de boeren ie het mestpro
bleem eigenlijk slechts een ver
voe.rsprobleem. Deze substantie (met 
90 \ water) vervoeren is een kost
bare zaak. Mestdroging v66r vervoer 
zou een oplossing kunnen zijn. Bet 
idee is om te komen tot een aantal 
mestverwerkinqsfabrieken verspreid 
over de provincie. Bierbij wil men 
maximaal gebruik maken van de rest
warmte van de Amercentrale., Een 
stadsverwarminqsoverschot voor een 
mestoverschot?? 

Voorts staan er o.a. noq op genoemde 
lijst: mogelijkheden voor energie
zuinig bouwen, huisvuilscheiding en 
-verbrandJ.ng en de eventuele in
richting van een Cosmooenter. 
Bij dit laatste projekt wordt ge
dacht om de energie biervan te voor
zien d.m.v. warmtekracht, zonne
energie, vuilverbranding en warmte
paapen. Tevens zouden deze tech
nieken goed zichtbaar 1110eten zijn 
voor het publiek. 

onderwerpen als de toepassing van 
zonne-cellen, zonne-kollektoren en 
aardwarmte staan niet op de lijst. 
Spoedig hoopt het energieburo uit 
te breiden. Hopelijk wordt er dan 
voluit aangejaagd. • 
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verslag van de anti-Kalkar advocaat 

Einde van de snelle broeder 
DE SNR-Kalkar wordt niet al

leen door de Kalkarprocesgroep 
bestreden. De Groenen uit de 
BRD doen ook een bijdrage in 
de terugdringing van kernener
gie. Hun advocaat Gert Winter 
publiceerde in het tijdschrift 
"Kritische Justiz" een verslag. 

materieel recht 
Winter is zeer uitgebreid in zijn 
procesvoering. Hij heeft eerst een 
overzicht wat Kalkar-SNR voor iets 
is. Dat lijkt wat overdreven, maar 
is dat toch geenszins. Een naukeuri
ge difiniering is in dit geval zeer 
belangrijk. De materieelrechtelijke 
positie van de SNR is ervan afhanke
lijl. anders gezegd: In de BRD (Bonds 
republiek Duitsland) gelden andere 
wetten als in ons land. De zogenaam
de Energiewirtschaftrechtliche is er , 
, 

zo een. Dat betekend zoiets als een 
economisch goed draaien eis. wanneer 
uit de definitie mocht blijken dat 
de SNR een veel hogere kapaciteit 
heeft dat hij gaat halen, kan om die 
reden een vergunning geweigerd wor
den. Een andere interressante wet 
is de Atomgesetz. Deze wet gaat uit 
als normering dat men verplicht ge
bruik moet maken van de beste tech
nische middelen welke voor handen 
Z1Jn. Het gevolg van deze eis is dat 
men telkens het systeem van de SNR 
daarvoor moet aanpassen. Het gevolg 
is dat de bouw tot arstromisch hQge 
bedragen kan oplopen. Een gevolg van 
dat feit is dat de Energiewirtschaft
rechtliche wet voorschrijft dat de 
verhouding niet te zeer in het nadeel 

van de consument mag tellen. Welnu 
menig andere energiebron stookt geod
koper. Alleen het probleem dit nog 
door de rechter bevestigt te krijgen. 
Deze konstruktie kan alleen gebruikt 
worden als er een vergunning is afge
geven. 

formeel recht 
Op formeelrechterlijk gebied valt de 
situatie van de SNR wel wat te ver
gelijken met ons land. De BRD be
staat uit zelfstandige staatjes welke 
ieder een eigen regering heeft, doch 
zeer gebonden aan de Bundes Verwal
tung, het bondsbestuur. U begrijpt 
al waar de schoen wringt: waar be
gint het bestuur van van de staat 
waar de SNR staat en waar eindigd 
het bestuur van de bondsregering. 
De vergelijking zit hem hierin dat 
wanneer de PNEM een kerncentrale 
gaat bouwen in Moerdijk (fictief 
idee), dan kan Gedeputeerde Staten 
een vergunning weigeren. Ze loopt dan 
sterk de kans om van Den Haag een 
aanwijzing te krijgen en toch een 
vergunning te verstrekken. Het zelf
de model is van toepassing op de si
tuatie in de BRD. Toevallig ligt 
de SNR in een land dat wordt bestuurd 
door de SPD-regering van Johannes 
Rau. Deze regering heeft reeds ver
klaard een pertinent tegenstander van 
de ingebruikname van de SN~ te zijn. 
Ze gaan dus met een aan de zekerheid 
grensende waarschijnlijkheid een ver
gunning weigeren. Dan zal er ver
moedelijk een aanwijzing uit Bonn 
volgen, met een proces van de hier
voor beschreven kwestie. Mocht de 
Bondsregering Kohl dit winnen, dan 
kan men nog een proces verwachten 
op inhoudelijke gronden zoals in het 
eerste deel beschreven. • 

Voor degene die het verhaal er eens 
op na willen zien: 
Krtische Justiz, Jrg. 1985, no.1 
pp 23-41. 
Winter, Gert.: Ausstieg aus dem 
Schnellen Brüter? 



Kalkar, Kalkar über alles? 

Karlsruhe, 1 april (!) 1960. 
In het Centrum Voor Kernonder
zoek wordt een projectgroep 
ingesteld die de mogelijkheden 
van een kweekreactor moet be
kijken. Acht jaar later slui
ten Nederland, België en Lu
xemburg zich bij het project 
aan en in 1973 wordt met de 
bouw begonnen. Geraamde kosten 
1,1 miljard DM. Inmiddels ziet 
het er naar uit dat de directe 
en indirecte kosten minstens 
het tienvoudige zullen zijn. 
En het is nog maar de vraag of 
de reactor ooit in gebruik zal 
worden genomen. 

Tien jaar na de verwoesting van Hi
rosjima en Nagasaki moest kernener
gie voor vreedzame doeleinden worden 
gebruikt. Al was het een nog onbe
kend verschijnsel en was er nog niks 
bekend over (on)veiligheid, kosten 
enzovoort, toch rezen kerncentrales 
als paddestoelen uit de grond. Om de 
brandstof uranium beter te benutten, 
dus meer dan slechts ê~n procent van 
wat in een kerncentrale wordt ge
bruikt, kwamen er kweekreactoren bij. 
In 1959 was de eerste Europese 
kweekreactor af, in het Britse Doun
reay. Bet vermogen ervan was zeer 
klein: slechts 14 MWe. De Duitsers 
hadden grotere plannen. Behalve een 

ThiJS BelgeM 
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kweekreletor SNR-300 ta Kalkar 
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kleine reactor in Leopoldshafen, 
voorzagen ze een volwaardige kweek
reactor, de SNR-300 (Snelle Natrium
gekoelde Reactor met een vermogen 
van 300 MWe). In het begin van de 
jaren zestig werden de eerste plan
nen gemaakt. 

optimisme 
Het Nederlandse TNO (Toegepast Na
tuurwetenschappelijk Onderzoek) be
gon in die tijd een onderzoek naar 
vloeibaar natrium. De Wetenschappe
lijke en de Industriële Raad voor de 
Kernenergie waren enthousiast over 
de kweektechniek en dat alles stemde 
de Nederlandse regering optimistisch. 
In 1968 bereikten de regeringen van 
België (samen me·t Luxemburg), Neder
land en Duitsland een voorlopig ac
coord tot samenwerking. De Tweede 
Kamer, uitgezonderd klein links, 
vond alles best. De weg voor de 
kweekreactor lag open. 
Het optimisme was zo groot dat in 
1972 minister H. Langman van Econo
mische Zaken, zonder de Kamer in te 
lichten, instemde met toetreding tot 
het project. Toen de Kamer achteraf 
hierover boos werd, antwoordde de 
lllinister: "Bedacht moet worden dat 
bij het opzeggen van deelneming in 
dit internationale project het niet 
aantrekkelijker maakt voor andere 
landen om Nederland in andere inter
nationale projecten te betrekken. 
Onze geloofwaardigheid staat op het 
spel." 

boer Maas 
Intussen begonnen de bouwwerkzaamhe
den en werden de nodige (deel)ver
gunningen verleend. De pal tegen de 
centrale aanwonende boer Maas ging 
tegen de vergunningen in beroep, 
mede met hulp uit Nederland. De be
roepen werden allen afgewezen, 
meestal met botte argumenten. 
Na dertien jaar is boer Maas het 
vechten moe. Noodgedwongen verkocht 
hij z'n grond aan de eigenaar van 
Kalkar, om in Australië een nieuw 
leven te beginnen. 
In 1985 moest een nieuwe vergunning 
worden afgegeven toen de reactor
kern werd veranderd. Voor Willibald 
Kunisch uit een nabijgelegen dorp 
aanleiding om de processen voort te 
zetten. 
Niet alleen de processen, ook con
structiefouten en extra veiligheids
eisen hebben de bouw vertraagd en de 
kosten verhoogd. Zo hoog zelfs dat 
Nederland haar bijdrage (15 %) op 
een maximum stelde van 480 miljoen 
DM. De kosten waren toen beraamd op 
zes miljard DM. 
Met inbegrip van de indirecte kosten 
komt energiespecialist van de PVDA 
Zijlstra op een totaal van 1,1 mil
jard DM. Dit is tien keer zoveel dan 
de eerste prognoses : 

doorgaan? 
Zelfs voorstanders van kernenergie 
twijfelen over Kalkar en dan denken 
ze vooral aan (natuurlijk) de kosten. 
Al in 1976 bleek na onderzoek in de 
VS dat het kweeksysteem te duur (on
economisch) is. Weliswaar kan de 
huidige reactor niet kweken, maar 
eventuele volgende moeten dat wel 
kunnen. 
Waarom stapt Nederland niet uit het 
project ? Volgens Van Aardenne zijn 
we een volkenrechterlijke verplich
ting aangegaan. Niemand wist daarvan 
en Van Aardenne wil dat ook zo houden. 
Hij weigert het verdrag openbaar te 
maken. Maar het zou niet de eerste 
keer zijn als hij zit te liegen. 
Waarom stapt België niet uit het pro
ject ? Omdat België geen berg te hoog 
is voor meer kernenergie. Premier 
Martens heeft Duitsland al laten 
weten de reactor zo snel mogelijk in 
werking te willen zien. 
En Duitsland ? 
De SPD, die een meerderheid heeft in 
het parlement van Nordrhein-Westfalen, 
wil Kalkar niet de startvergunning 
geven. 
De landelijke regering echter is van 
het CDU/CSU/FDP-kaliber, no-nonsense 
dus. Zij kan de deelstaat dwingen 
toch de vergunning te verlenen. 
Maar waarom dan ? 
Feit is dat Duitsland over een paar 
jaar vrij is van de geallieerden om 
zelf kernwapens te maken. Een kweek
reactor waar plutonium wordt gepro
duceerd, komt dan goed van pas. 
Duitsland streeft al jaren naar een 
sterk Europa. 
Kalkar, Kalkar, über alles ? • 



De kern van Kalkar 
In een kweekreactor wordt ge
werkt met plutoniurn (pu-239) 
en neutronen. Het Pu-239 wordt 
door de neutronen gespleten. 
Bij deze splijting komt ener
gie vrij. Via twee natrium
kringlopen wordt deze energie 
overgegeven aan water. Dit 
water wordt z6 heet, dat het 
stoom wordt en zo, via turbi
nes, electriciteit opwekt. 
Simpel ? 

Uranium vormt de grondstof van kern
energie. Dit natuurlijke erts be
staat voor 0,7 procent uit het 
splijtbare u-235. Dit is de brand
stof van gewone {thermische) kern
centrales. De splijting gebeurt 
door langzame neutronen. 
De rest van het uranium bestaat uit 
vooral u-238. Dit is niet splijt
baar. Wel kunnen snelle neutronen u-
238 omzetten in plutonium, dat niet 
vrij in de natuur voorkomt. 

schenker van rijkdom 
De naam "plutonium" is afgeleid van 
Pluto{n). Deze bijnaam van de Griek
se god Hades betekent "Schenker van 
rijkdom", z'n dienaren zijn Slaap 
en Dood •••• 
Alle stoffen zijn opgebouwd uit ato
men, die uit een kern bestaan. Deze 
is weer opgebouwd uit bewegende neu
tronen en protonen. Om de kern heen 
cirkelen elektronen. 
De kern van het Pu{plutonium)-239-
atoom is splijtbaar. Hiervoor zijn 
snelle neutronen nodig. In een 
kweekreactor zit het Pu-239, opge
slagen in splijtstof{=brandstof)sta
ven, in het reactorvat. Daarin zit 
ook een koelmiddel, natrium. 
De neutronen van natrium zijn snel 
{vandaar "snelle" reactor) en dus 
geschikt voor de splijting van 
plutonium. 

energie 
Bij deze splijting komt energie 
vrij. Deze wordt afgevoerd via drie 
kringlopen: de eerste natriumkring
loop, de tweede natriumkringloop en 
de waterkringloop. 
De eerste kringloop gaat door de 
kern, waar de splijting plaatsvindt. 
Het radio-actieve natrium voert de 
energie naar de eerste warmtewisse-

Schema van een kweekreactor, u.1t Energie uit atoomkernen, prof.J.Fast 

laar, waar dan het natrium uit de 
tweede kringloop wordt verhit. Dat 
gaat door naar de tweede warmtewis
selaar en daar verhit het natrium 
het water uit de laatste kringloop. 
Het hete water verandert in stoom, 
die turbines aandrijft en zo elec
triciteit opwekt. 

"kweek" reactor 
wanneer het Pu-239 wordt gespleten, 
komen naast energie drie neutronen 
vrij. Eén ervan splijt weer een Pu-
239-kern. De andere twee neutronen 
"ontsnappen" uit de kern en belanden 
in de mantel van de centrale. 
Daar zitten u-238-atomen die door de 
inbrekers worden omgezet in nieuwe 
Pu-239-atomen. De reactor kweekt dus 
in de mantel zijn eigen brandstof, 
vandaar "kweek"reactor. 
Doordat elke gespleten plutoniumkern 
twee nieuwe oplevert, is er sprake 
van een kettingreactie. Die moet na
tuurlijk in de hand worden gehouden 
en dat doen de regelstaven. Gescho
ven tussen de splijtstofstaven 
vangen ze neutronen af. 
Wanneer per tijdseenheid het aantal 
splijtingen gelijkblijft, spreken we 
van kritische massa. 

geen "kweek"reactor 
In Kalkar staat op dit moment één 
reactor, de Mark la. Deze is het 
vervolg op de Mark 1, die er nooit 
is gekomen. De Mark 1 was een ge
plande kweekreactor. In het begin 
van de jaren zeventig bleek dat de 
bouwkosten ervan gigantisch de pan 
uit zouden rijzen. Onder andere om 
deze reden verdween hij van het to
neel en werd de Mark la gebouwd. 
Deze reactor zal {àls -ie ooit in 
gebruik wordt genomen) minder pluto
nium produceren dan hij gebruikt: er 
is dus geen sprake meer van kweken ! 
Geen kweekreactor in Kalkar dus, 
maar Van Aardenne geeft de moed niet 
op: afgelopen januari vertelde hij 
de Tweede Kamer dat volgende reacto
ren {Kalkar-II,-III ••• ?) wèl zullen 
kweken. 
Weleens een vlieg achter glas ge
zien ? Die vliegt er net zolang te
genaan tot -ie dood is, zonder na te 
denken.... • 
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Hopen op westenwind in Arnhem 
Verleden, heden en toekomst 
van Kalkar, daarover ging de 
studiedag "Hopen op westen
wind?", op 6 juni in Arnhem. 
De dag was georganiseerd door 
de Gelderse Milieufederatie, 
EnergieWinkel Nijmegen, Werk
groep Kernenergie Gemeente 
Gendringen en Stichting Kalkar 
Proces. Doel was om vooral ge
meenten en politici uit Zuid
oostnederland te informeren 
over Kalkar. 
Overschaduwd door de mogelijke 
verlening van de laatste ver
gunningen door Nordrhein-West
falen, bezochten ruim honderd 
mensen "Hopen op westenwind ?". 

Allereerst waren er zeven sprekers. 
Wethouder Brus uit Gendringen en 
ambtenaar Groetenhoer van de provin
cie Gelderland gingen in op de rol 
van de lagere overheden. De grens
gemeente Gendringen vecht al jaren 
tegen Kalkar, onder andere door Den 
Haag steeds haar ongerustheid te 
kennen te geven. 
Groetenboer vond dat kernenergie een 
zaak van het Rijk is. 

miliaenen doden 
De technische kant van Kalkar en de 
risico-analyses werden belicht door 
Marc van Lieshout. Hij is medewerker 
van Informatica en Samenleving uit 
Nijmegen. 
Bij een ongeluk in de reactor kunnen 
mogelijk bijna drie miljoen doden 
vallen. Voor Nederland is het dan 
echt hopen op westenwind. 
De Westduitse SPD-er Rudolf Apostel 
was minder gelukkig met die "hoop". 
Immers, bij westenwind zal juist 
z!jn land het grote slachtoffer we
zen. Het parlementslid van de deel
staat Nordrhein-Wetsfalen, waarin 
Kalkar ligt, vond dat het ongeluk 
in Tsjernobyl het bewustzijn van de 
Duitsers sterk heeft veranderd. Als 
het aan de SPD ligt, zal Kalkar 
nimmer in werking treden. 

verstoren van buiten af 
"Kalkar is het enige atoombouwwerk 
dat van buitenaf te verstoren is." 
Dit meende Reiner Szepan, voormalig 
medewerker van het Gesellsohaft für 
Reaktor Sicherheit in Keulen. 

De noodstroomvoorziening van de 
reactor gaat het laatste eindje via 
één hoogspanningsleiding. De kans 
bestaat dat bij een ongeluk natrium 
vrijkomt. Als dit natrium neerslaat 
op de hoogspanningsleiding, valt de 
noodstroomvoorziening uit. 
Het opblazen van slechts één hoog
spanningsmast levert hetzelfde ramp
zalige resultaat op. 
Willibald Kunisch is de man die de 
fakkel heeft overgenomen van boer 
Maas. Hij wees erop dat een half 
jaar geleden Westduitse wetenschap
pers de centrales van Tsjernobyl be
stempelden als "behorend tot de bes
te ter wereld". Diezelfde weten
schappers verdedigen nu de veilig
heid van Kalkar. 
De laatste spreker, Kees Zijlstra, 
energiespecialist van de PVDA, had 
berekend dat het Kalkarproject drie 
miljard gulden duurder was dan het 
Deltaplan. Het Tweede-Kamerlid had 
verder "sterke aanwijzingen" voor de 
komst van Kalkar-II. 

forumdiscussie 
Rampenplannen en meetpalen zijn als 
mosterd na de maaltijd. Een forum
discussie,, het tweede deel van de 
dag, leverde de stelling op dat het 
niet in werking treden van Kalkar 
het enige goede rampenplan is. 
Daarnaast werd er een model-motie 
gepresenteerd, gericht tegen de in
gebruikname van Kalkar. Gemeenten 
kunnen, als zij dat willen, druk 
uitoefenen op de regeringen van de 
Bondsrepubliek, Nordrhein-Westfalen 
en Nederland. De model-motie is naar 
alle gemeenten en provincies ge
stuurd. Op de studiedag aanwezige 
wethouders en raadsleden zouden de 
motie thuis in behandeling nemen. 
Een ander pressiemiddel om Kalkar 
tegen te houden kan een grote Neder
lands-Duitse demonstratie zijn. Deze 
moet dan plaatsvinden v66r de Bonds
dagverkiezingen van januari 1987. 
Dan kunnen de Duitsers enige zeker
heid verschaffen over de toekomst 
van het levensgevaarlijke, geldver-
slindende project. • 



Doel, Rampenplannen en de AKB 

De lessen van Tsjernobyl 
De Russen hebben na de ramp in 
de kerncentrale van Tsjernobyl 
nogal wat over zich heen gekre
gen. Tienduizenden doden zouden 
er zijn gevallen, een enorm ge
bied zou onleefbaar zijn gewor
den. En vooral: als de zweden 
e.r niet achter waren gekomen, 
zouden ze de ramp verzwegen 
hebben. Spookverhalen - stook
verhalen?? 

Het is opvallend hoe snel "~sjerno
byl" in het perspectief van het Oost
West-conflict is getrokken: de gra
fietreactor was vooral bedoeld voor 

het winnen van plutonium voor Rus
sische atoombommen; in het Westen 
zouden geen grafietreactoren staan; 
Russische centrales zijn veel slech
ter dan Westerse; de Russen houden 
geen rekening met de eigen bevolking; 
en vooral: de Sovjet-Unie is een 
gesloten maatschappij waar noodza
kelijke informatie binnenskamers 
wordt gehouden. 
Straks beweren die 'diehards' van 
de Koude Oorlog nog dat die barbaar
se Russen het opzettelijk hebben ge
daan om bijvoorbeeld via de export 
van radioactief voedsel het Westen 
te vergiftigen! 
Spookverhalen - stookverhalen?? 

Duidelijk is geworden dat de tien
duizenden doden nog niet gevallen 
zijn. Wat niet wil zeggen dat dat 
nog niet kan gebeuren. Zoals Klaris
se Nienhuys van de Landelijke Vere
niging tot behoud van de Waddenzee 
terecht zegt: "De ramp van Tsjerno
byl is pas begonnen." Met andere 
woorden: hoeveel extra dodelijke 
kankergevallen er zich door Tsjerno
byl zullen voordoen is pas over 10, 
20 of 30 jaar te zien. En dan hebben 
we het nog niet over de niet-dodelij
ke gevallen, genetische afwijkingen 

en miskramen. Of en hoe lang welk 
gebied onleefbaar zal zijn is ook 
nog onduidelijk. Grafiet-reactoren 
staan er ook in het Westen en bekend 
is tevens dat onder andere plutonium 
uit de opqewérkte splijtstofstaven 
van Borssele verwerkt wordt in Fran
se atoomwapens. 
Dat de Westerse centrales veiliger 
zouden zijn is nog zo'n fabeltje. 
Op 30 april j.l. presenteerde de 
Amerikaanse senator John Glenn een 
door Tom Flaherty geschreven rapport 
aan het Amerikaanse Congres, waarin 
staat dat tussen 1971 en 1984 in 14 
niet-communistische landen 151 zeer 

ernstige ongelukken in kerncentra
les zijn gebeurd, die in feite al
len tot een situatie à la Tsjerno~l 
hadden kunnen leiden. Een onderzoek 
uit 1985 van de Amerikaanse tv-maat
schappij ABC onthulde dat er in 1983 
alleen al in de Verenigde Staten 
5060 "complicaties" zich voorgedaan 
hadden in kerncentrales. Veelal klei
ne complicaties, maar in een aantal 
gevallen was men gedwongen de cen
trale stil te leggen. In 27 gevallen 
konden de ingenieurs de oorzaak van 
het gebeurde niet vinden! Het is dan 
ook niet geheel onlogisch dat de 
Amerikaanse Controlecommissie op 
kernenergie, de NCR (Nuclear Regula
tory Commission), schat dat de kans 
1 op 2 is dat de eerstkomende twin
tig jaar in de Verenigde Staten 
weer zo'n groot ongeluk als in Har
risburg gebeurt. (1) 
We kunnen inmiddels al concluderen 
dat het met de veiligheid van West
erse kerncentrales wel meevalt. Het 
doorgaan met kernenergie betekent 
dus in feite dat men in het Westen 
net zo weinig rekening houdt met de 
bevolking als in de Sovjet-Unie. 
Of je nu sterft aan straling uit 
Russische of Westerse kerncentrales 
maakt weinig uit, zou ik zo zeggen! 

Toile Huysmans 

Doel 
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Dan blijft nog over dat men de Rus
sen verwijt niet al te scheutig te 
zijn met informatie. Wat dat betreft 
kan de Anti-kernenergiebeweging nog 
een aardig boekje open doen over de 
westerse centrales . Het is natuur
lijk opvàllend dat juist nu allerlei 
berichten in de kranten verschijnen 
over het verzwijqen van ongelukjes, 
lekkages, enz. in Westerse centra
les en opwerkingsfabrieken als H~ 
Uentrop (W.Duitsland), Sellafield 
(Gr. Brittanniê), Bugey, Gravelines, 
Fessenheim, La Hague (Frankrijk) en 
Doel (Belgiê). Het is als een enorme 
puist waar de etter, onder druk van 
Tsjernobyl, uitspuit. 

Doel 
De 4 kerncentrales van Doel, op nog 
geen kilometer van de Nederlandse 
grens op de Belgische Linker-Schelde 
oever, met een totaal vermCJgen van 
ruim 2500 MegaWatt, kunnen illustra
tief zijn voor de 'openheid' van de 
Westerse centrales. 
Doel is zoals zovele Westerse kern
centrales privê-eigendom. Nederland, 
met Dodewaard en Borssele, is wat 
dat betreft echt een uitzondering. 
De exploitatie van Doel gebeurt door 
de E.B.E.S. , de Verenigde Energie
bedrijven van het Scheldeland. EBES 
is eigendom (via aandelen) van de 
Generale Bankmaatschappij en de Bank 
Brussel-Lambert. De controle op Doel 
heeft de Belgische overheid uitbe
steed aan het privê-bedrijf Vinçotte, 
en Vinçotte is weer eigendom van de 
Generale Bankmaatschappij en Bank 
Brussel-Lambert! Een ongehoorde 
situatie dat exploitatie en controle 
van kerncentrales in detelfde handen 
zijn. En dan ook nog privê-handen, 
waarvoor 'winst' wel eens bel.anqri i 
ker kan zijn dan 'veiligheid'. 
Er is al een hoop misgegaan in Doel. 
cm enkele zaken te noemen, waaruit 
de ' openheid' van de directie blijkt. 

• In 1981 loosde men na een lekkage 
300 - 400.000 liter koelwater in de 
Schelde. De Nederlandse autoriteiten 
hoorden dat officieel pas na 4 dagen, 
terwijl de Antikernenergiebeweging 
het bericht al twee dagen eerder had 
bekend gemaakt; 
• OOit haalde men de kromgetrokken 
splijtstofstaven als spaghetti uit 
Doel-2; 
• Tijdens revisie-periodes van Doel-1 
en Doel-2 is regelmatig radioactief 
tritium in de Schelde geloosd; 
• Nog onlangs was er een lek in 
Doel-1, waarbij 10.000 liter radio
actief koelw~ter uit het primaire 
koelcircuit ontsnapte. Als " incident" 
werd dit aangemeld bij het Interna
tionaal Atoom Energie Agentschap 
(IAEA) te Wenen; 
• OOk werd onlangs - via de antikern
energiebeweging- bekend dat er ern
stige corrosieproblemen zijn in Doel-
2. Roestvorming in de stoomgenerator. 
In d~ze stoomgenerator verwarmt het 
water van het gesloten primaire cir
cuit het water van het open secundai
re koelcircuit, waarmee de turbines 
worden aangedreven voor stroomopwek
De stoomgenerator is dus een zeer v~ 
taal onderdeel van de kerncentrale , 
en corrosieproblemen dAár betekenen 
een verhoogd veiligheidsrisico. In 
feite zou men ~f deze 10 jaar oude 
centrale nu al moeten sluiten, ~f de 
stoomgenerator moeten vervangen. 
Daar beide oplossingen voor de EBES 
nogal kostbaar zijn, en bovendien 
een gevoelig gezichtsverlies (bij 
sluiting) voor de hele kernenergie
industrie zou ontstaan, kiest men 
vooralsnog voor lapmiddelen om de 
centrale door te laten draaien. Na
dat hierover berichten in de pers 
waren verschenen, gaf de directie 
van Doel de problemen - afgezwakt -
toe. De laatste krantenberichten 
over deze zaak laten weten dat er 
daadwerkelijk een aantal buisjes in 
de stoomgenerator gesprongen zijn. 

En wat te denken van het volgende? 
Het schoonmaken in de binnenste ge
deeltes van de kerncentrales heeft 
EBES uitbesteed aan schoonmaakbedrij· 
ven. Tijdens revisie-periodes hadden 
deze bedrijven extra personeel nodig 
wat geworven werd in daklozentehui
zen in Antwerpen! Na een uurtje voor 
lichting vlogen zij de radioactivi 
teit in. Onbegrijpelijke situaties, 
die - als we GUnther Walraff ("Ik 
Al i") moeten geloven - ook in West
Duitsland niet vreemd zijn. 

rampenplannen 
En nog volhouden dat directies van 
Westerse kerncentrales meer openheid 
betrachten en meer rekening houden 
met de bevolking dan "de Russen" •• 
En waar moet dat dan uit blijken? 



Uit rampenplannen?? Als er êên les 
uit Tsjernobyl te trekken valt, dan 
is het wel hoe de bevol.king steeds 
is voorqeloqen met de bestaande ramp 
enplannen. Alsof die veiligheid zou
den qeven. Duidelijke taal spreekt 
het eerder genoemde rapport van Fla
herty: 44 van de 56 door hem (in '82) 
geraadpleegde landen antwoordden dat 
ze totaal niet uitgerust waren voor 
een ramp waarbij aanzienlijke hoe
veelheden radioactiviteit vrij zou 
komen. 
Hebben rampenplannen dan eigenlijk 
nog wel nut? Laten we daarvoor eens 
kijken naar een realistische situa
tie. E.r gebeurt ee.n groot ongeluk 
in Doel-4. Deze 1000 HW-centrale 
laat vervolgens enorme hoeveelheden 
radioactiviteit ontsnappen. Hierna 
moeten volgens het rampenplan (of 
zoals in overhe.idstermen wordt ge
zegd "alarmregeling kerneen trales") 
twee mogelijkheden aangegeven worden: 
~f de ramp wordt ineens bekend ge
maakt (of lekt uit) , ~f dat gebeurt 
pas in een later stadium. 

~-~!_:~_!!!~~~-!:! 
Een enorme spontane evacuatie zal 
zich voordoen. Kunt u het zich voor
stellen? Honderdduizenden Antwerpe
naren die hals- over-kcp de stad wil
len verlaten. Uitvalswegen die muur
vast komen te zitten. Mensen die zich 
als beesten zullen gedragen om weg 
te komen, met alle gevolgen van dien. 
En waarom zou zo'n spontane evacuatie 
zich ook niet voordoen in West-Bra
bant? Mil~oenen mensen op drift, in 
paniek. Spookverhalen? Vergeet het 
maar. Het zal zo gebeuren~ 

~-~-=!!e-~~!_!!!-!~-!!~!:-!!!~~ 
bekend wordt. 
Wörd.t-d.ërämi) verzwegen, dan kan de 
overheid proberen om het rampenplan 
ten uitvoer te brengen. GevarenzOnes 
worden ingesteld en die gebieden 
worden vervolgens hermetisch afgeslo
ten. Laten we deze keer Breda maar 
eens nemen, hemelsbreed op 50 kilo
meter van Doel, en gezien de over
heersende zuidwestenwind en gezien 
de ervaringen van Tsjernobyl (evacu
aties op 150 kilometer van de ramp) 
geen vreemde keuze. 
Binnen de gevarenzone zullen alle 
landbouwprodukten vernietigd moeten 
worden, en tegelijkertijd dient het 
hele gebied ontruimd te worden. Let 
wel: niemand mag op eigen houtje ver
trekken. Bet gevaar van besmetting 
van anderen is dan te groot. 
Kunt u zich dat voorstellen? Breda 
ontruimen? Bet Iqnatiusziekenhuis, 
Het Laurentius, Bet Diaconessenzie
kenhuis? De Koepel-gevangenis? 
Kunt u zich de puinhoop 1 de paniek 
voorstellen? En wat doet de overheid 
als mensen toch op eigen houtje weg 
willen? Tegenhouden~ Hoe? Desnoods 
met het geweer~ Spookverhalen? 
Laat ik hier volstaan met een citaat 
uit de l<ernenergiewet. De Ministers 
van ~ en Sociale zaken 1 of in hun 

plaats de burgemeester van de in de 
gevarenzone gelegen gemeente, hebben 
de bevoegdheid "Het beletten dat door 
hen ingestelde gêVärenzones Zöruier 
hun toestemming worden verlaten of 
betreden". 

~!!!!!2-~~-'!!!l~~~x!..~!!!-~~z!..e%! 
~~-:~~~e!~!~~ 
Nogmaals de vraag: hebben rampen-
plannen dan eigenlijk wel nut? On
getwijfeld is het beste rampenplan 
de sluiting van alle k.erncentrales. 
Totdat het echter zo ver is, blijft 
het nemen van maatregelen ter be
scherming van de bevolking noodzake· 
lijk. Immers, a1 zou er door die 
maatregelen maar Mn persoon extra 
gered kunnen worden 1 dan is het al 
nuttig. 
Echter, het bestuderen van de hui
dige rampenplannen, ge combineerd 
met de ervaringen van Tsjernobyl, 
zullen moeten leide.n tot een aantal 
fundamentele wijzigingen en he.rover· 
wegingen. 
1. OVer wat voor gevarenzones pra
ten we eigenlijk? Als in de Sovjet
Unie tot 150 kilometer van Tajerno
byl gebieden geevacueerd moesten 
worden, dan hebben we het in de Ne
derlandse situatie bij een ernstig 
ongeluk in Doel , en met zuidwesten
wind , over een gebied dat een drie
hoek vormt tussen Antwerpen, Aken 
en Amsterdam. Half Nederland is dus 
een gevarenzone, met alle consequen· 
ties van dien. In geval van ongel uk
ken in andere kerncentrales (Grave
linea en Chooz in Noord-Frankrijk, 
Tihange in Belgiê, Duitse centrales 
langs de Nederlandse grens, Borssela 
en Dodewaard) , in opwerkingsfabrie
ken (La Baque in Frankrijk) , in 
kweekreactoren (Kal.kar in West- Dul.t& 
land - als die ooit in bedrijf zou 
komen -) , in verrijkingsfabrieken 
(U~ in Almelo en Gronau) zal het 
al niet veel anders zijn. 
2. De bepaling dat niemand een geva· 
renzone mag verlaten moet uit de 
kernenergiewet geschrapt worden. 
want dat is gewoon te qrof. In feite 
roept de AKB al jaren dat d.ie bepa
ling eruit moet, maar niemand - al
thans van de politici niet - schijrt: 
zich daar aan te storen. Voor die 
bepaling moet een andere in de 
plaats komen 1 die de overheid ver
plicht voor grote aantallen mensen 
ontsmettingsinrichtingen permanent 
beschikbaar te houden. Bovendien 
moeten mensen voordat een ramp zich 
voordoet weten waar ze na een ramp 
naar toe moeten. Intensieve voor
lichting is dus nodig. Als we dit 
punt combineren met het eerste, 
blijkt tegelijkertijd dat die ont
smettingsinrichtingen er in heel 
Nederland moeten komen,ja zelfs 
over grenzen heen. 
3. Aansluitend hierop is duidelijk 
dat er in feite een Europese alarm
regeling voor kerncentrales moet 
komen. Bij een grote ramp zal men 
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immers ten aanzien van evacuatie
problemen geen rekening geen reke
ning kunnen houden met grenzen. 
Straling doet dat zeker niet. 
4. Aanbevelenswaardig is ook een 
Europees meetnet voor radio--activi
teit te realiseren,daar directies 
van kerncentrales ongelukken in 
eerste instant~e zull en proberen te 
verdoezelen. Althans,ze zullen pas 
alarm slaan als het echt niet an
ders meer kan. 
5. En dan hebben we natuurlijk 
nog de aansprakelijkheid ,waar in 
rampenplannen sowieso niks over 
staat. OOk daarover maakt de AKB 
al jaren kabaal en pas onlangs is 
dat door het PvdA-kamerlid Muller
Van Ast opgepakt. Verzekeraars, 
toch niet de meest progressieve 
jongens, zien de gevaren van radio
activiteit al langer en betalen 
dus geen stuiver uit ingeval de 
schade i s veroorzaakt door "atoom
kernreacties" . l<J.jk de kleine let
tertjes van Uw polissen maar eens 
na. 
Waar moeten we dan ons geld halen? 
Bij de kerncentrales zelf of bij 
de overheid? Vergeet het maar. 
Volgens de Wet Aansprakelijkheid 
Kernongevallen (17 maart 1979) is 
de exploitant van een in Nederland 
gelegen kerninstal latie maximaal 
aansprakelijk voor 100 miljoen 
gulden (artikel 3.1) en de Staat 
zelf maximaal aanvullend tot 1 
miljard gulden (artikel 28 a. 1) • 
Een schijntje natuurlijk als we 
bedenk.en dat alleen al de boeren 
en tuinders van Tsjernobyl 200 
miljoen gulden schade hebben ge
leden. 
Nee,alles goed en wel beschouwd 
blijft het beste rampenplan de 
sluiting van alle kerncentral es. 

antikernenergiebeweging 
Hoe cru het ook klinkt,de AKB moet 

nu oogsten. Juist nu,nu blijkt dat 
veel mensen hun mening omtrent 
kernenergie gewijzigd heèft en er 
eigenlijk op het gehele noordelijk 
halfrond een grote meerderheid 
tegen kernenergie is. Met d.at 
laatste is dan tevens duidelijk 
op welk niveau die strijd moet 
worden gevoerd. Er zullen 1nensen 
nodig zijn op dat niveau,poli tici, 
vakbondsmensen, wetenschappers en
zovoorts di e van het uitbannen van 
kernenergie en daarmee het reorga
niseren van de ene.rgievoorziening 
hun levenswe.rk maken. Dat is de 
uiteindelijke inzet. 
In dat geheel kan er voor Neder
land wel een voortrekkersrol zijn 
weggelegd,evenals voor andere lan
den waar de AKB sterk i s en waar 
alternatieven worden ontwikkeld: 
Denemarken , Zweden , well icht ook de 
Verenigde Staten enzovoorts. 
Het spel zal hoog gespeeld moeten 
worden. In de Verenigde Naties en 
haar speciale organisaties,in de 
Europese Gemeenschap,via belangen
organisaties a l s het Internationaal 
Verbond van Vakverenigingen,de 
IPPNW (Artsen tegen kernwapens), 
Kritiese Wetenschappers , enzovoorts. 
In al deze en vele andere organi
saties zal duidelijk moeten worden 
dat de kernenergie- optie s~echts 
het alternatief van de duivel is. 
En we zullen snel moeten zijn. De 
kernenergielobby krabbelt al weer 
op na de bijna knoex-outslag van 
Tsjernobyl. Brabbels als "Met de 
eerste trein gebeurden ook onge
lukken" of "Stee.nkoolmijnen eisten 
vroeger ook s l achtoffers" worden 
al weer sterker ,ook i .n ons land. 
De taak van de Nederl andse AKB is 
dan ook die geluiden voorgoed de 
kop in te drukken en de kernener
<Jielobby in Nederland definitief 
knock-out te slaan. Een aantal 
wegen,die gelijktijdig bewandeld 
kunnen worden,staan daarvoor open. 
1. Het geven van voorlichting over 
alle aspecten van kernenergie. 
Deze voorlichting moet op alle ni
veaus plaatsvinden: op markten, 
pleinen,scbolen, in wijkcentra, 
binnen de vakbonden,aan visserij
organisaties,kerken,op scholings
avonden van politieke partijen, 
voor mijn part de Rotaryclub. 
Belangrijk is wel een aparte 
plaats in te ruimen voor de lande
lijke politici,zeker zij die zich 
rechts van D'66 bevinden. 
"Tsjernobyl" heeft ook geleerd dat 
zij qua kennis over de gevaren van 
kernenergie nog weinig weten. 
Veelal wordt datgene wat ze dan wel 
weten ook nog ingefluisterd door 
de kernenergielobby. De AKB moet 
met deze politici in gesprek treden 
en ben de waarheid over kern
enrgie vertellen. Een ander 
item voor deze gesprekken zou 



het invoere.n van een referendum 
kunnen zijn. waarom de bevolking 
zich niet eens echt laten uit
spreken in. plaats van die onbe
trouwbare opiniepeilingen of 
die belachelijke,althans wat de 
invloed betreft,Maatschappelijke 
Discussie Energiebeleid? 
2. Speciale aandacht voor voor
lichting en mobilisatie verdienen 
naar mijn id~ vier groepen: 
boeren en tuinders, transport- en 
soheepvaartondernemingen,water
leidingbedrijven en gemeente
raadsleden. 
A) Boeren en tuinders. 
Boeren en tuinders hebben Tsjer
nobyl in hun portemonnaie ge
voeld. Ineens zien ze in welke 
schade radio--actieve besmetting 
aan hun ·gewassen t.eweeg kan bren
gen. Uit boerenorgan.isaties klin
k.en al de eerste anti-ke.rnenergie
geluiden. In Frankrijk en West
Duitsland zijn ze al tot probP.st
demonstraties overgegaan. De AKB 
moet daar nu bliksemsnel op in
springen en boeren en tuinders 
tot definitieve bondgenoten ma
ken. De meest voor de hand liggen
de weg da.arvoor zijn de boeren
organisaties (l<NBTB,CBTB,ZLM,NCB 
enzovoorts) • Daar deze clubs ech
ter vrij conservatieve organisa
ties zi~n, zal er ook draJt op hen 
moeten komen van de boeren en de 
tuinders zelf. Gesprekken met in
dividuele boeren en tuinders blij
ven dus belangrijk. Daarnaast 
.moeten AXB-mensen proberen op ver
gaderingen van hen te spreken. 
Zijn de boerenorganisaties eenmaal 
"om",dan is dat een belangrijke 
stap voorwaarts. Zij hebben name
lijk weer uitstekende contacten 
met de rechtse partijen,die de 
AKS vooralsnog niet heeft. 
B) Transport- een scheepvaarton-

dernemingen . 
In feite geldt voor veel transport 
en scheepvaartondernemingen het
zelfde alB voor de boeren en de 
tuinders,met name zij die vracht
wagens op OOst-Europa hebben lo
pen of zij die schepen hebben die 
regelmatig Oosteuropese havens 
aandoen. Ook zij hebben Tsjerno
byl financieel gevoeld of er op 
z'n minst veel last van. gehad, 
met allerlei metingen naar radio
actieve besmetting bij de grens. 
C) Waterleidingbedrijven. 
Voor veel waterleidingbedrijven 
zou het niet de eerste keer zijn 
dat ze protetsteren tegen kern
energie. Na de lessen van Tsje.rno
bylis het voor hen duidelijk dat 
zij ingeval van een ramp in Neder
land nooit onbesmet drinkwater 
kunnen garanderen. Juist het te
genovergestelde is waar: er zal 
bijna geen onbesmet drinkwater 
meer zijn. 
De AKB zal de waterleidingbedrijver 

van dit standpunt moeten overtui
gen en hen moaten overhalen dit 
publiekelijk uit te spreken. 
Daarnaa.st kunnen waterleidingbedrij
ven op hun beurt weer een essentiê
le druk op de overheid uitoefenen .• 
D) Gemeenteraadsleden. 
Dat nu nog meer mensen tegen kern
energie zijn dan vroeger weerspie
gelt zich ook in vertegenwoordi
gende organen,met name gemeente
·raden. Stonden de laatste vroeger 
veelal op het standpunt dat "kern
energie11 een zaak was voor de rijks
overheid,nu beseft men boch meer 
dat men ook in dit opzicht ver
antwoordelijkheden tegenover de 
plaatselijke bevolking heeft. 
Zo hebben sommige plaatsen in 
West-Brabant al moties aangenomen 
waarin men er bij de rijksover-
heid op aandringt betere afspraken 
te maken met Belgil over de alarm
regeling voor de kerncentrales van 
.Doel. 
waarschijnlijk is het zo dat veel 
gemeenteraadsleden,en niet alleen 
ter linkerzijda,overwegen wat zij 
tegen kernenergie kunnen doen. 
Echter,men weet de mogelijkheden 
niet. OOk hier ligt dus een taak 
voor de AKB. Te denken valt aan 
het opzetten van een. studiedag 
voor gemeenteraadsleden,waar alle 
voorstellen aangaande atoomvrije 
zones in de meest uiteé.nlopende 
vormen weer eens besproken kunnen 
worden,waar gedacht kan worden wat 
gemeenten aan bevordering van al
ternatieve energie kunnen doen,en
zovoorts. Bet voert hier te ver de 
definitieve opzet van zo'n studie
dag te geven. Voorbeelden daarvan 
zijn er echter al,met name afkom
stig uit Engeland. OOk ten aanzien 
van zo'n studie.dag geldt echter dat 
de AKB er niet ·te lang mee moet 
wachten. we meoet de soep tenslotte 
eten als die heet is. 
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3. Vanzelfsprekend zal de AKB nu 
nog meer dan vroeger andere ener
giebronnen moeten propageren. We 
kennen ze al zo lang: zonne-ener
gie,windenergie,witte steenkool, 
getijdecentrales,golfkrachtenergie, 
groene enrgie,geothermische ener
gie,warmtekrachtkoppeling,recycling, 
energiebesparing,enzovoorts. Nog 
meer dan vroeger zullen we onze 
tanden moeten laten zien aan de 
electriciteitsproducenten,die kost 
wat kost de energievoorziening 
centraal wil houden en bovendien 
eerst hun investeringen in kern-

energie terug willen zien. 
Daarnaast•echter moeten we onze 
oren niet helemaal sluiten voor 
wat zij zeggen. In Belgiê bijvoor
beeld roepen de electriciteitsbe
drijven om het hardst dat kernener
gie daar nodig is omdat men nu een
maal geen andere ~ergiebronnen 
heeft. En,eerlijk is eerlijk,zij 
hebben niet helemaal ongelijk. Wil
len we van kernenergie afkomen,dan 
zullen we de energievoorziening 
ook bovennationaal moeten regelen, 
wellicht op Europees nive4u. Een 
energievoorziening die dus gebruik 
kan maken van Noorse golfstroom
enerie,Zweedse witte steenkool, 
Deense windenergie,Nederlands aard
gas,Engelse aardolie,Belgische 
kolen,Franse getijdecentrales, 
Spaanse zonne-energie,enzovoorts. 
Kleinschalig waar dat kan,groot
schalig waar dat moet,maar wel af
gestemd op elkaar. Werk genoeg 
voorlopig zou ik zo zeggen. 
4. Zoals reeds eerder gesteld zal 
de Nederlandse AKB er in ieder ge
val voor moeten zorgen dat er in 
Nederland geen nieuwe kerncentrales 
bij komen. Ik heb zo het gevoel dat 
we daarover met deze regering nog 
niet klaar zijn. Mocht die regering 
tegenover haar eiqen bevolking toch 
die misdadige beslissing tot bouw 

van nieuwe kerncentrales nemen,dan 
voorzie ik een harde strijd die op 
het bouwterrein uitgevochten zal 
gaan worden. In dat geval zullen 
wij op het bouwterrein zitten en 
zij daarbuiten in plaats van anders-
om. 
En mocht in Nederland zich ooit iets 
voordoen als in Tsjernobyl,laat dan 
die regering zich niet verschuilen 
achter "Wir haben es nicht gewusst". 
Daarvoor is het nu te laat. 

1) Informatie afkomstig uit het 
Franse weekblad L'Express van 
16 mei 1986,pagina 24-25. 
2) Voor een uitgebreide beschrij
ving van wat alarmregelingen 
voor kerncentrales inhouden en 
hoe ze dienen te functioneren,zie 
een bijlage van mijn hand in 
Allicht van november 1983. Zie 
eventueel ook het openbare rampen
plan in Uw gemeente. 
OOk is er een "Dossier rampenplan" 
geaktualiseerde versie na Tsjerno
byl,mei 1986,verkrijgbaar. Dit 
dossier,125 bladzijden,wat onder 
andere Amerikaanse met Europese 
regelingen vergelijkt,is te ver
krijgen bij de Verenigde Aktie
groepen voor KernStop in Belgiê. 
Maak daarvoor 500 Bfr. + 100 Bfr. 
voor verzendkosten over op de 
bank ASLK,nummer 001-0789694-93 
ten name van VAKS-Antwerpen en 
onder vermaliding van "Dossier 
rampenplannen". 



Borssele en Dodewaard moeten nu 
dicht! 
De ramp bij Tsjernobyl heeft niet 
alleen de discussie over de bouw 
van nieuwe kerncentrales in Neder
land en elders nieuw leven ingebla
zen, ook de vraag naar de veilig
heid van de bestaande centrales werd 
weer actueel. In Engeland , zo moest 
van Aardenne tijdens het Kamerdebat 
over Tsjernobyl toegeven, staan enk
ele tientallen grafietreactoren zon
der dubbele veiligheidsmantel. En i.n 
de kernwapenlanden staan verschillen
de centrales waarop geen IAEA-toe
zicht wordt uitgeoefend omdat daar
over in het Non-Proliferatieverdrag 
afspraken zijn gemaakt: zij zijn no
dig voor de produktie van plutonium 
ten behoeve van kernwapens. 

Ondanks de tamelijk sussende gelui
den over de extra radioactieve be
lasting van het milieu door de ramp 
bij Kiev, is de angst onder de be
volking (de kiezers?) voor kernener
gie weer flink toegencmen. Bet is 
dan ook onbegrijpelijk dat ae PvdA 
in het Kamerdebat op 7 mei mijn mo
tie afwees, waarin cm onmiddellijke 
sluiting van Dodewaard en Borssele 
wordt gevraagd. Wel steunde de PvdA
fractie een door de PPR ingediende 
motie die vroeg om "de wee in wer
king zijnde centrales te sluiten". 
Na uitvoerig fractieberaad bleek de 
PvdA de eis van hun eigen congres 
om tot sluiting van de centrales 
over te gaan, zo ruim mogelijk te 
willen uitleggen. De PvdA-woordvoer
der, Kees Zijlstra, kreeg dan ook 
nogal wat toe te lichten. En daarbij 
raakte Zijlstra hopeloos verstrikt 
in zijn eigen argumenten. In een 
interview in "Splijtstop" betichtte 
hij de PSP van "onverantwoordelijk 
gedrag• cmdat ik cm een noodstop 
gevraagd zou hebben. Hoe verzon hij 
bet! Voor de VARA-radio bedacht hij 
nog als argument dat door directe 
stopzetting er ~6r Plutonium-239 
in de splijtstofstaven zou blijven 
zitten, welke voor kernwapens ge
bruikt zou kunnen worden. Alsof dat 
bij een minder snelle stopzetting 
niet zou gebeuren!? Kortom, de PvdA 
wilde waarschijnli jk rond de bestaan
de kerncentrales de handen vrij hou-

den naar het CDA toe, omdat toen nog 
goede perspectieven lonkten. Maar 
met de wetenschap dat ook Borssele 
en Dodewaard niet aan de huidige 
veiligheidsnormen voldoen, en dat 
Dodewaard niet eens beschikt over 
een extra veiligheidsomhulling (net 
als de Tsjernobyl-reactor) zou voor 
de PvdA onmiddellijke sluiting even 
logisch moeten zijn als voor PPR, 
PSP, CPN, EVP en de hele anti-kern
energiebeweging. 

WilbenWillems 
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AKTIE SCHOONSTROOM 

De bestaande energiebedrijven kunnen 
een belangrijke rol spelen bij de 
knellende vraag of de (toekomstige) 
energiev9orziening op grootschalige 
dan wel kleinschalige wijze wordt 
ingevuld . In het najaar van 1986 
start de carrpacJne " SCHOON STROOM" , 
opgezet door Vereniging Milieudefen
sie . De bedoeling is duidelijk : druk 
uitoefenen op de lokale en regionale 
energiedistributiebedrijven om de 
inpassing en de toepassing van duur
zame energiebronnen mogelijk te ma
ken , en om efficiënter en zuiniger 
om te springen met de bestaande 
energiebronnen. Het takenpakkc~ van 
de energiebedrijven moet daarbij 
worden uitgebreid: verhuur van zonne
boilers , advisering bij warmte-kracht 
installaties , afspraken over terug
levertarieven van windmolens , mas
sieve voorlichting, opsporen van 
ongebruikte mogelijkheden (als warm
te-terugwinning). 
Er is nog zeer veel mogelijk , en 
volgens Milieudefensie kunnen we ge
makkelijk twee á drie (nieuwe) kern
centrales uitsparen wanneer de mo
gelijkheden van duurzame energie
bronnen en energiebesparing serieus 
worden aangepakt. 

De start van "SCHOONSTROOM" is op 
zaterdag JO augustus . Voor inli cht
ingen: Johan Bakker , 020 - 221366. 

moties tegen kernenergie 
De Gemeenteraad van Haelen (in Lim
burg) heeft zich op 26 mei j . l. uit
gesproken tegen de bouw van nieuwe 
kerncentrales in Nederland , tegen 
het opstarten van de kweekreactor 
in Kalkar en vóór internationale 
afspraken en controle op kerncentra
les , opslag en behandeling van kern
afval. De motie is unaniem aangeno
men door de gemeenteraad. 
Een afschrift is verzonden naar Mi
nister President Lubbers, de (in)
formateur en naar de Ministeries 
van Economische Zaken , Volkshuis
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer , en naar de Minister 
van Binnenlandse Zaken . 

Tijdens de Kalkar-studiedag (8 juni 
in Arnhem) is een "model-motie" ge
presenteerd, waar gemeenteraden en 

NOOITMEER 
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Onmiddell ijk na he t bekend worden van 
de ramp i n Tsjernobyl begon de Ne
derlandse b e volking te bellen. Tal
loze vragen over voeds el , vakanties 
i n Oos t -Europa , enz. we r den onder 
andere beantwoord door medewerkers 
van h e t Ministerie van VROM . 
Na eni ge weken werden de speciale 
telefoonnummer s weer opgedoekt . Maar 
veel vragen zijn n og steeds niet be
antwoord. Dat merken de milieuorga
nisat ies Vereniging Milieudefensi e 
en Stichting Natuur en Mi lieu maar 
al te goed . Ook hun te l efoons ston
den en staan roodgloeiend . 
Omdat een aantal vragen met een 
standaard- verhaal te beantwoorden 
zijn heeft Mil i eudefensie een infor
matiekrant u i tgegeven . Die is gratis 
te bestellen b i j: Milieudefensie , 
Postbus 20050 , 1000 HB Amsterdam . 
telefoon : 020- 221366 
Actuele informatie over eetadviezen 
is te verkrijgen bij Stichting Na
tuur en Milieu , tel . 030-331328 . 

provi ncial e staten op handi ge wijze 
hun standpunt over Kalkar tot uit
ing kunnen brengen . In de model
motie wordt er bij de Westduitse 
deelstaat Noord- Rijn Westfalen op 
aangedrongen de resterende vergun
ning voor opstart van Kalkar niet 
te verlenen . Verder wordt de Neder
landse regering opgedragen zich on
middellijk terug te trekken uit het 
Kalkar-project . Tevens vraagt de mo
tie om financiele ondersteuning 
(door gemeente of provincie) van het 
Kalkar- proces , om op j u ridisch wij~ 
de kweekreactor- in-aanbouw de mond 
te snoeren . 
Inlichtingen : Gelderse Milieufede
ratie , St . Jansbui t ensi ngel 3, 
6811 AA Arnhem (085- 515069) 
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