


REDACTIONEEL 
Is het niet de regen die ons het leven 
zuur maakt, dan valt er vlak. achter je 
wel een of andere Boeing uit de lucht. 
Of een paar weggezogen stewardessen, 
als de piloot met kunst en vliegwerk 
het restant aluminium nog een poosje 
zwevend weet te houden. 
Nou zit ik liever in de regen dan in 
een Boeing, maar hoe moet dat nä 1992? 
Het meest nabijgelegen beetje buiten
land ligt dan al gauw drieduizend kilo
meter ver weg en zo'n zonnige vakantie
bestemming valt dan toch niet meer met 
de auto te berijden. Moet ik me dan 
alsnog verplaatsen in zo'n open lucht
schip? Nee, voor mij hoeven de grenzen 
niet weg zolang ze een vliegtuig niet 
de volle reistijd boven het kool-dioxi
de-dek weten te houden. 
Of stel je voor wat er gebeurt als zo'n 
Fokker per ongeluk door een ozongat de 
ruimte in schiet. Nee, laten we liever 
hier de atmosfeer blijven volpompen met 
autogassen en andere fossie~e restpro
dukten. In het huidige tempo moet het 
toch haalbaar zijn Jat in pak-em-beet 
~995, de eerste palmbomen de plaats van 
die oersaaie naaldbomen innemen. Meloe
nen, kiwi's, passievruchten; over tien 
jaar plukken we ze in het wild langs 
de A-3. Centerparcs kan tegen die tijd 
aan onze landsgrenzen entree gaan hef
fen voor het grootste open-lucht tro
pisch zwemparadijs. 
Olie - nodig voor de produktie van 
kooldioxide - is er straks volop, wan
neer in Moergestel het zwarte goud de 
grond uitspuit. Een of andere garage
houder schijnt daar destijds zoveel 
olie in de grond te hebben laten weglo
pen, dat het nu weer de moeite loont 
ernaar te gaan boren. 
Nederland kent straks een dubbele bo
dem. In Moergasbel halen ze de energie 
eruit en bij Borssele stoppen ze er de 
afgewerkte kernenergie weer in. 
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OPNIEUW VERGUNNING AANGEVRAAGD 

Covra wil opslag afval in Sloe 

De Covra was helemaal voorbijgegaan 
aan de mogelijkbeid dat de i .nwoners 
van Borssele er niet zo vrolijk over 
gestemd zouden zijn om al dat radioac
tieve afval pal naast de deur te krij
gen. Bet huiswerk. van de Covra moest 
worden overgedaan en de aandacht richt
te zich vervolgens op een nieuwe lok·a
tie in bet Sloegebied van Vlissingen
Oost, wat verder weg van het dorp Bors
sele . 
Voor dit nieuwe plan iS nu vergunning 
gevraagd volgens de Kerneuergiewet en 
de Wet Verontreiniging Oppervlakte
water; ook is er een zogeheten 'Loka
tiegebonden ailieu-effect rapport'(KBR) 
geschreven. Verder heeft de gemeente 
Borsele een procedure gesta.rt om bet 
beste.mingsplan te wijzigen en zodoen
de een bouwvergunning te kunnen afge
ven . Alle stukken werden op 16 februari 
j.l. openbaar en een aaand l~g konden 
er bezwaren tegen worden ingebracht . 
De vergunningaanvragen zijn omvangrijk, 
zo ook bet MER. Alle stukken zijn door 
de Covra opgesteld met inschakeling 
van verwante adviseurs. De Covra is 
een onder deel van de kern.energielobby . 
Ben aeerderbeidsbelang van zestig pro
cent is in banden van de PZEK (KCB) en 
de GKN (Dodewaard), en de kerncent·rale
directeuren zitten in de Raad van Be
stuur van de Covra. Een kritische hou
ding bij bet doorne.aen van de geprodu
ceerde stukken mag dus wel . 

radioactief afval 
Gemeten in radioactiviteit ontstaat 
aeer dan negentig procent vau bet afval 
in kerncentrales. In Borssele, Dode
waard en enkele kleinere onderzoe.ks
reactoren . Het boog radioactief afval 
is verreweg het gevaarlijkst om te han
teren en bet blijft buitengewoon lang 
radioactief . 
De Covra moet ervoor zorgen dat dit af
val niet in het milieu tereebtkomt en 
dit betekent bet isoleren, beheersen 
en controleren van he t afval . Dit uit
gangspunt moet steeds goed voor ogen 
worden ge.bouden 1n de loop van bet ver-

De Centrale Organisatie voor Radioactief Afval 
(Covra) is belast met het inzamelen, verwerken en 
opslaan van al het Nederlandse radioactieve afval . 
Het is ook de enige organisatie die daartoe bevoegd 
is. De Covra is al enkele jaren van plan een opslag
plaats in te richten en had daarvoor een stuk grond 
van de NV Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij 
(PZBM) gekocht , naast de ke r ncentrale Borssele (KCB) 
en vlakbij het dorp Borssele. Hier zou het radioac
tieve afval uit allerlei bronnen, zoals ziekenhuizen, 
onderzoeksinstellingen en kerncentrales in de komen
de vijftig tot honderd jaar worden opgeslagen. Te 
zijner tijd kan worden bezien of het dan nog radio
actieve deel van dit afval in een definitieve ber
ging diep onder de grond moet worden gestopt, ergens 
in Nederland of daarbuiten . 

baal, want, het is de vraag of dat lukt. Hans Bannink 
Boe het na die vijftig tot honderd jaar 
verder moet weet nog niemand; op zijn 
be'St levert deze manoeuvre tijdwinst 
op om alsnog een oplossing voor de ko-
mende 100.000 jaar te vinden. 
De Covra heeft in totaal vier lokaties 
voor haar vest iging op bet oog gehad: 
- industrieterrein Vlissingen-Oost 

nabij Eurogas (op 500 meter afstand); 
- industrieterrein Moerdijk; 
- PZBK-terrein nabij Borssele; 
- industrieterrei,n Sloegebied, nábij 

de vestiging van Heerema Offshore en 
op vrij korte afstand van de KCB . 

De laatste lokatie is het nu geworden. 
Voor toekomstige actievoerders heeft 
de Covra een schetsje gemaakt. 
De Covra heeft alle milieu-effecten op 
de beschouwde lokaties met elkaar ver
geleken en ko111t tot de conc~usie dat 
deze voor alle lokaties praktisch ge
lijk zijn, gerekend bij een normale 
bedri3fsvoering. Eén zaak verschilt 
nogal en dat is bet bepaald niet onbe
langrijke aspect van de jaarlijkse 
blootstelling aan directe straling 
(boe klein overigenfl ook) van omwonen-



Transport brandstof
staven van Petten 
naar Rotterdam 
Foto: Dorreboom/ 

Greenpeace 

den en werknemers. Hier scoort de loka
tie Sloe minder gunstig dan de lokatie 
Moerdijk. 

scenariokeuze 
In het MER behandelt de Covra drie sce
nario's: 
- Scenario 1 : met een gelijkblijvende 

afvalproduktie van onder
zoeksinstellingen, etcetera, plus een 
dertigjarige bedrijfstijd van de be
staande kerncentrales; 
- Scenario 2A: als in Scenario 1, plus 

het afval uit de dertig
jarige bedrijfstijd van. nieuwe kerncen
trales van 2000 mW; 
- Scenario 28: als in Scenario 1, plus 

het afval uit de dertig
jarige bedrijfstijd van nieuwe kerncen
trales van 4000 mW. 
Voor de komende honderd jaar rekent de 
Covra in totaal op een boeveelheid ver
pakt afval van respectievelijk 60 . 000, 
100.000 en 140 .000 kubieke meter, plus 
de bestraalde splijtstofelem.enten c.q. 
het opwerkingaafval ervan. 
De verwerking van het vaste laag- en 
middel radioactief afval bestaat in 
Scenario 1 uit het zoveel mogelijk 
persen, en in de Scenario's 2A en 2B 
uit verbranden. Organische vloeistof
fen en kadavers worden altijd verbrand. 
Hoog radioactief afval wordt niet ver
werkt, èlleen overgepakt of opnieuw 
verpakt en opgeslagen. 
Bestraalde splijtstof wordt verpakt in 
stalen, met heliumgas gevulde contai
ners. Deze komen in een speciale bun
ker, waarin de warmte van het afval via 
de lucht door middel van na~uurlijke 
ventilatie wordt afgevoerd. 
Het niet-warmteproducerende hoog radio
actieve afval , dat wordt aangevoerd uit 
Engeland en Frankrijk, wordt apart op
geslagen. Alléén de bunker voor warmte
producerend hoog radioactief afval is 
beschermd tegen het gevaar van over
stromingen. 

ermssaes 
De radiologische emissies betreffen di
recte straling naar de omgeving en de 
lozing van radioactieve stoffen naar de 
lucht en bet water van de Westerscbelde. 
Bij verbranding van radioactief afval, 
wat de Covra gaat doen als de Scena
rio's 2A of 2B worden uitgevoerd, zal 
de jaarlijkse emissie naar lucht en 
water een factor 2,5 hoger zijn dan 
zonder het toepassen van verbrandings
technieken. Het gaat hier steeds om 
het functioneren bij normaal bedrijf. 
Storingen aan de verbrandingsovens zul
len bet beeld veel slechter maken. De 
Covra rekent er zelf al op dat inci
dentfrequenties aan de diverse ovens 
zullen variêren van één keer per jaar 
tot één keer per honderd jaar. Boven
dien laat het MER zien dat het ver
branden in alle Scenario's een drie 
maal zo hoge dosis radioactieve stra
ling voor de werknemers oplevert als 
bij het niet verbranden he~ geval is. 
In dit MER staat dan ook niet voor 
niets: "Uit oogpunt van milieuhygU!ne 
van het verwerkingsproces zelf is per
sen te prefereren boven verbranden". 
Als men van plan is zich daar niets 
aan gelegen te laten liggen, waarom 
wordt er dan een MER gemaakt? Waaroa 
kiest de Covra dan toch voor het ver
branden van vast radioactief afval als 
er aeer kerncentrales bijkomen? 
Als enige reden wordt daarvoor aange
voerd dat het afvalvolume door het ver
branden beter verkleind wordt dan met 
persen mogelijk is. Er zou bij persen 
meer opslagmogelijkheid moeten komen 
en dat zou in de Scenario's 2A en 2B 
dan circa zeven- i achtduizend kubieke 
meter schelen. Op bet totaal is dat 
sleehts zeven procent méér afval en 
daar is op de lokatie Sloe nog wel 
ruimte voor. Als daar dan tegenover 
staat dat de werkneaers minder risico 
lopen en ook het milieu niet nog eeu 
onnod.ig wordt belast, dan kan de keuze 



toch alleen maar vallen op het persen 
van al bet vaste radioactieve afval en 
dat geldt dan voor alle Scenario's. 

overstroming 
Een grote overstroming, waartegen ook 
bet Covra-terrein niet bestand zal 
zijn, kan één keer per tienduizend 
jaar optreden, althans daar gaat men 
in Nederland van uit . Bet Sloegebied
i ndustrieterrein is buitendijks gebied, 
waarvan de maaiveldhoogte op 5,20 meter 
boven NAP ligt. Bij een grote over
stroming, waarbij de bij de Covra op
geslagen vaten met radioactief afval 
gedurende langere tijd aan de invloed 
van in- en uitstromend water (zee) 
wordt blootgesteld, kan er een gedeel
telijke uitloging van de vaten en lo
zing naar zee plaatsvinden. 
De bouwwerken van de Covra moeten in 
ieder geval honderd jaar bescherming 
bieden en niemand kan garanderen dat 
een ernstige overstromin& nooit binnen 
die periode zal kunnen optreden . 
Alleen bet gebouw voor warmteproduce
rend hoog radioactief afval zal een 
veilige bescherming bieden tot 10 meter 
boven NAP. Maar de gebouwen voor laag
en middel radioactief afval en voor 
niet-warmteproducerend hoog r adioactief 
afval zullen dan niet veilig genoeg 
zijn. 
Bet vrij nieuwe afvalopslaggebouw bij 
de kerncentrale Borssele is water
diebt uitgevoerd tot 9 meter boven NAP 
en moet van bovenaf beladen worden. 
Als dat daar mogelijk is, dan kan de 
Covra dat ook gaan doen. Bet is alles
zins redelijk dat er in de besluitvor
ming om te komen tot het verlenen van 
de bouw- en milieuvergunningen er een 
grotere matQ van veiligheid wordt ge
hanteerd. Bet getuigt van onwil van 
de Covra als men daar beweert dat 
"méér kost en voor extra bescherming 
niet redelijk worden geacht". Per 

slot van rekening maakt de Covra de 
dienst niet uit, al lijkt het er wel 
veel op. We zullen zien. 

In dit nieuwe MER ia bar weinig te vin
den over de lekkage van splijtstofsta
ven. BeRend is dat de Covra aanneemt 
dat bij aantoast van afgewerkte splijt
stofelementen (= warmteproducerend hoog 
radioactief afval) 1 promil van de 
staven lekt en dat tijdens de opslag 
(van splijtstofelementen of kernsplij
tingsatval) nog eens 1 procent van de 
cilinders gaat lekken. In Duitse vei
ligheiderapporten wordt het eerste 
probleem Uen keer hoger ingeschat . In 
Nederland werd in een eerdere studie 
aange119men dat tijdens veertig jaar op
slag 1 pro.il van de cilinders stuk 
gaat. Nu wordt dua voor opslag geduren
de honderd jaar een tien keer hogere 
inschatting gemaakt . Waarop deze be
langrijk.e schattingen berusten blijft 
echte~ onduidelijk. Op grond van deze 
zaken worden beweringen wel erg twij
felachtig, zoals : 
- niet aèer dan 1 promil breuken in 

splijtatofstaven; 
- niet aeer dan 1 procent later optre

dende lekkages; 
- honderd jaar gegarandeerde werking 

van drUkmeters op de cilinders met 
splijtstofstaven; 

- honderd jaar weerstand tegen in- en 
uitwendige corrosiefactoren bij na
tuurlijke ventilatie opslaggebouw; 

- honderd jaar betrouwbare transport-
systemen in het bedrijf . 

~ij bijna ieder mogelijk incident wordt 
in het MER een kans van optreden ver
meld. Maar voor het grote percentage 
menselijke fouten (dertig procent) -dat 
i n kerncentrales voor problemen zorgt, 
sluit de Covra de ogen. 

300 transporten per jaar 
Al het radioactieve afval dat nu in 

Bouwterrein naase 
kerncentrale 
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Nucleair transport 
gekanteld 

Petten ligt opgeslagen zal in een peri
ode van twee jaar worden overgebracht 
naar de lokatie Sloe. Daarvoor zijn 
driehonderd transporten per jaar nodig. 
Het aantal transporten van radioactief 
afval zal in Scenario 1 130, in Scena
rio 2A 233 en in Scenario 2B 336 per 
jaar belopen. Er moet dus rekening wor
den gehouden met één á twee transporten 
per dag. Volgens de Covra lopen mensen 
die langs de transportroute wonen en 
werken een extra stralingsdosis op door 
externe bestraling vanuit de transport
wagen. Als omwonenden op een afstand 
van twintig meter blijven en de trans
portwagen vijftig kilometer per uur 
rijdt, zou dat in het meest ongunstige 
geval (Scenario 28) een individuele 
dosis van 0.001 mSv per jaar bedragen 
(0.1 m.rem). 
Bij ongevallen ligt de zaak wel even 
anders. De Covra berekent daarvoor op 
honderd meter afstand een korte termijn 
blootstelling van 2 mSv (200 m.rem) 
gedurende vijftig uur. Dat hier de af
stand van twintig meter, zoals die bij 
normaal verlopend transport wordt aan
gehouden, ineens niet meer meedoet, 
ligt voor de hand. De blootstelling 
zou te hoog uitvallen en dan moet je 
geen slapende honden wakker maken. 
Verder vermeldt de Covra nergens dat 
kinderen veel gevoeliger voor opgelo
pen straling zijn dan volwassen werk
nemers, waarvan altijd wordt uitgegaan. 
Opvallend is dat alleen ongelukken met 
transportauto's werden bekeken en dat 
spoorwegongevallen niet in het MER wor
den uitgediept. Routes voor gevaarlijke 
stoffen in het wegvervoer gaan buiten 
de bebouwde kom om en de meeste spoor
lijnen lopen er dwars doorheen: Niet 

zo aantrekkel.ijk dus 011 spoorwegtrana
port ook onder de loupe te nemen. 
Covra vervoert het radioactieve afval 
met fraaie, nieuwe transportauto's. 
Maar blijkbaar heeft het Energieonder
zoek Centrum Nederland (ECN) in Petten 
haar jongste dochter de Covra, ook in 
Petten, niet nodig voor het transport 
van a.fgewerkte splijtstof uit haar on
derzoeksreactor. Uit Greenpeace, jaar
gang 11, nr. 1, het volgende verhaal: 
"Recentelijk slaagde Greenpeace erin 
een transport van bestraalde reactor
brandstof met als bestemming de opwer
kingsfabriek van de Savannah River 
Plant, op foto vast te leggen. Dit 
transport geschiedde tijdens de och
tendspits vanaf het Energieonderzoek 
Cent.rum Neqerland (ECN) te Petten en 
ging via de Rotterdamse haven, waar 
het overgeslagen moest worden op een 
containerschip. Er kleven de nodige 
risico's aan zo'n transport; daarnaast 
werd de container waarin zich de be
straalde reactorbrandstof bevond, 
lange tijd onbeheerd op het haven ter
rein achtergelaten. Het ging hier om 
meer dan tweehonderd kilo bestraalde 
reactorbrandstof met daarin uranium 
d~t nog voor zeker veertig procent was 
verrijkt . In de bestraalde reactor
brandstof re.steerde dus een grote hoe
veelbeid uranium-235. Algemeen wordt 
erkend dat een hoeveelheid van 25 kilo 
uranium-235 al voldoende is om een 
kernwapen te fabriceren." 
De Covra kan dan wel ee.n fraai uitzien
de MER laten maken , helaas wijst de 
praktijk van alle dag uit dat er met 
verbazingwekkende onachtzaamheid wordt 
omgesprongen met hoog radioactief af
val. 



HER-commissie 
Deze commissie heeft de vorige rappor
tage (over lokatie PZEM-terrein bij 
Borssele) getoetst, daarover advies 
uitgebracht aan de betrokken ministers 
en hierin haar kritiek laten horen. 
Over de gevolgen van zeetransporten 
van radioactief afval vindt de commis
sie dat de Covra in die MER geen be
schrijving cat van de .ocelijke cevol
gen van zeetransporten van radioactief 
afval. In de n.ieuwe lokatie-Sloe
gebonden MER verzuimt de Covra opnieuw 
daaraan aandacht te besteden, terwijl 
vaststaat dat kernsplijtingsafval uit 
Eneeland per zeetransport terugkomt. 
Vanuit Frankrijk acht de Covra dit 
"niet waarschijnlijk", dus dat is niet 
uitcesloten. 
Kritiek heeft de coaaissie op de lo
zingen op de Westerachelde, lozingen 
die tot evenwichtsconcentraties zullen 
leiden die in de buurt liegen van de 
normen voor de basiskwaliteit van het 
oppervlaktewater. De coaaisaie onder
steunt onderzoek naar aethoden om de 
Covra-loz.ingen op !Ie Westersehelde 
"optimaal te beperken.". Daarin kan m. i . 
in belancrijke mate worden bijeedragen 
door geen afvalwater afkomstil van de 
rookgaswassers van de verbrandingsovens 
te lozen en de radiologische verontrei
niging van 800 kubieke meter per jaar 
verder terug te brengen. 
De vestiging van de Covra is weer een 
verdere stap op de weg naar het voort
zetten en vooral uitbreiden van de toe-
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passing van kernenergie in Nederland. 
·De Covra-faciliteit is slechts een 
'interim'opslag en tussenoplossing voor 
het onopgeloste afvalvraagstuk van 
kerncentrales. Een belangrijke reden 
voor veel Nederlanders om zich teweer 
te stellen tegen het oprichten en het 
in bedrijthouden van kerncentrales 
voor de opwekking van atoomstroom. De 
Covravestiging in de gemeente Borsele 
betekent uitbreiding van bet kernener
ciecoaplex op deze plaats . Er staat al 
een kerncentrale en er zal nu een op
slag-/verwerking& faciliteit bij komen, 
wat weer de kans op de komst van een 
nieuwe kerncentrale vergroot. 
Gerechtvaardigde kritiek op het uit
blijven van een belevingsonderzoek on
der de bevolking in de gemeente Borsele 
over de komst van de Covra, beeft het 
geaeentebestuur in allerijl doen be
sluiten om zoiets toch nog op touw te 
zetten. Maar daarmee is nu nog niet 
aangetoond dat de bevolking geen ver
ontrusting mee~ kent. De verandering 
in de lokatiekeuze heeft een gunstige 
invloed, maar voor mensen die iets ver
der denken dan hun neus lang is kan dit 
niet verbloemen dat er wel degelijk 
grote bezwaren - ook in Zeeland - tegen 
de Covra-vestigi.ng blijven bestaan. 

wrgunnmgen 
De Scenario's 1 1 2A en 28 in bet MER 
en in de aangevraagde vergunningen 
(geen, wel, veel uitbreiding van kern
ene~gie) zijn met wat goede wil te be-
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Protestactie tegen 
nucleair transport 
Foto: Vennemann/ 

Greenpeace 
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schouwen als studievarianten, waarvan 
bet nuttig is oa ze nu te onderzoeken. 
Het reserveren van een groot terrein 
van 27 beetare is als bedrijfsrisico 
voor de Covra te beschouwen. De Covra 
gaat in de fout bij de aanvragen voor 
de Kernenergiewet- en WVO-vergunningen. 
De Covra vraagt een opricbtingsvergun
ning aan volgens de Kernenergiewet voor 
bet totale complex en vergunning voor 
bet in werking stellen van de eerste 
bedrijfsfaae, overeenkoaend aet de ca
paciteit en bijbehorende installaties 
volgens Scenario 1. Dat boudt in dat 
via de oprichtingavergunning nu al de 
basis wordt gelegd voor latere uitbrei
dingen, dat technische keuzen daarvoor 
nu al vastgelegd worden en dat latere 
wiJdgingen niet of slechts via een 
lichtere niet-openbare procedure kunnen 
worden aangebracht. 
Ook de WVO-vergunning-aanvraag gaat ten 
behoeve van de centrale faciliteit voor 
de opslag en verwerking van radioacti•f 
afval op de lokatie Sloe. Bier eveneens 
een vooruitlopen op de voorlopig (eer
ste tien jaar) niet benodigde inrich
ting. De eerste bedrijfsfaae o.vat ia
aers alleen Scenario 1 en volgens de 
Covra zelf duurt bet wel tien jaar 
voordat er een nieuw aanbod van radio
actief, afval uit kerncentrales bijkoat. 
Tot bet jaar 2000 zal er geen deconta
ainatie-(ontsaettings- red.)capaciteit 
gebouwd worden, vindt er geen opslag 
van onverwerkt kortlevend radioactief 
afvai plaats en koat er geen installa
tie voor het verbraJaden vaA v-t radio
actlef afval. 
Vooral met bet oog op de wereldWijde 
snelle ontwikkeltnc in zuiverincs
tecbnieken is het onjuist om nu al ver
gunningen te verstrekken die verder 
reiken dan de eerste bedrijfafaae. 
Voorkoaen moet worden dat thans voldon
gen feiten worden ingebouwd, die over 
een jaar of tien veel beter badden 
kunnen worden aangepakt. Daarbij eeldt 

nog dat de Covra een bouwvergunning 
vraagt voor alleen die eerste bedrijfa
fase. Bet is d.an redelijk te verlangen 
dat bouw- èn milieuvergunningen (Kern
energiewet en WVO) naar tijd en inhoud 
op elkaar afgestelld zullen zijn. 

het alternatief: Cobra 
Onder aanvoering van de CDA-burgeaees
ter G. v.d. Beuvel heeft de ge.aeente
raad op 7 februari j.l. een voorberei
dingabesluit geno .. n oa bet seldende 
beste-ingaplan te kunnen wijzigen, 
zodat de Covra niets meer in de weg 
staat oa baar complex op de lokatie 
Sloe neer te zetten. Bij iedere gele
genbeid beeft de PvdA in Borsele nog 
getracht de koast van de Covra tQgen 
te houden, aaar dat .ocht niet baten . 
De gemeenteraad beeft de Covra-vesti
ging uit eigen vrije wil binnengebaald 
e.n echte steekboudende argumenten daar
voor zijn nooit naar voren 
gebracht. 
Ben paar jaar geleden beeft de Zeeuwse 
llilieufederatie aaaen aet anderen een 
"ailieuvriendelijk11 al ternatief voor
gesteld , een "centrale opslag voor be
staand radioactief afval". Zo'n Cobra
opslag aoet natuurlijk aan dezelfde 
veiligheidseisen voldoen als iedere 
andere opzet. Bij zou bij voorkeur in 
de bestaande, maar dan wel stilgelegd.e 
kerncentrale Borssele geaaakt kunnen 
worden o1 desnoods ernaast, waar toch 
al een opsl•gbunker voor laag en aiddel 
vaat radioactief afval staat. Het 
Cobraplan erkent dat er radioactief 
afval is, dat er noodzakelijkerwijs u1 t 
andere bronnen dan uit kerncentrales 
nog blj komt en dat er binnenkort boog 
radioactief afval uit bet buitenland 
terugkoat. Al dat afval zal ergens 
bovengronds aoete~ worden opgeslagen. 
De Covra beeft dit aooie alternatief 
echter niet bekeken. 

• 
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Sinds de nota 'Zorgen voor morgen' is 
de noodzaak om ons aet windenergie be
zig te houden alleen maar groter ge
worden. We merken dit ook aan de posi
tieve instelling die we op allerlei 
gebieden ontmoeten. Toch zijn nog niet 
alle probleaen opgelost, maar we gaan 
gewoon verder. 
Bet aantal leden van de vereniging 
groeit gestaag. We zijn er echter nog 
niet en zoeken dan ook aeer aensen die 
lid willen worden of donateur, of die 
alleen aaar een gift willen sturen. 

bouwvergunning 
De onderhandelingen met het Boogheell
raadschap, die de stroom zal afnemen, 
over de molen op de rioolzuivering in 
Halsteren, zijn bijna afgerond. Br 
moeten alleen nog enkele problemen op,
gelost worden ron.d de zeer ingewikkel
de berekening van de stroomp.rijs. 
De procedures van de bouwvergunning 
schieten op. Bet plan van de molen 
heeft nu veertien dagen ter visie ge
legen en er zijn vijf o-onenden die 
bezwaar gemaakt hebben. De bezwaren 
hebben onder andere betrekking op de 
geluidshinder en de mogelijke storing 
van radio en televisie. Uit berekenin
Jen blijkt echter dat er niet of nau
welijks hinder te verWachten is . Toch 
zullen in verband met deze bezwaren 
nog extra voorzieningen aan de molen 
moeten worden aangebracht om de ge
luidshinder nog verder terwg te bren
gen. We verwachten in verband hiermee 
dan ook weinig vertrag,ing in de proce
dure. 
De hinderwet waarvan de procedure voor 
de zekerh•id gestart was blijkt, nadat 

groeit gestaag 
Het gaat goed met de coöperatieve Vereniging Col
lectief Bezit Windmolens (VCBW) Noord-Brabant. Het 
ledenaantal groeit gestaag en langzaam maar zeker 
worden de laatste hindernissen genomen. Volgens 
Reint Staal van de VCBW kan er in september al een 
molen draaien in Halsteren. 

het technische gedeelte van de molen 
zorgvuldige bestudeerd is , niet nodig 
te ziJn. De procedure is gestopt zodat 
daarvan verder geen vertraging te ver
wachten is . 
In verband met de procedures, maar ook 
om de bevolk1Dg in het algemeen in te 
lichten, heeft de VCBW van 25 januari 
tot 17 februari j.l. eeD tentoonstel
ling ingericht in de bibliotheek in 
Halsteren, over de VCBW en het proj~ct 
in Halsteren, alsook over windenergie 
in het algemeen. In deze tentoonstel
ling werd ook de relatie met het ver
vuilde milieu gelegd, onder andere door 
te stellen: "Wij zorgen voor morgen" . 

voorlichtingsavond 
Op een goed bezochte voorlichtingsavond 
- ook in de bibliotheek in Balsteren -
h.ield Jaap Langenbach van de Organisa
tie voor Duurzame Energie (ODE) een 
verhaal over windenergie in het alge
meen, ODB, de coöperatie en de gang 
van zaken in Denemarken. Eén en ander 
toegelicht Jllet dia's. Wim Keraten van 
de VCBW spräk over de coöperatie en de 
situatie in Noord-Brabant . 
Wanneer de procedures verder goed ver
lopen en er geen vertraging ontstaat , 
kan de molen vermoedelijk in september/ 
oktober in werking gesteld worden. Er 
moet echter nog heel wat werk verricht 
worden voordat het zover is en natuur
lijk moeten we ook nog steun hebben 
van onze leden; zo moet er een sleuf 
voor de kabel worden gegraven. En we 
hebben nog mee.r leden nodig : maak dus 
uw vrienden of famil.ie ook lid van de 
VCBW Noor4-Brabant . Bet adres is : 
Stationsstraat 15, 5038 EB in Tilburg. 

Reint Staal 
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GEEN SPRAKE VAN BRABANTSE TRADITIE 

BP ruikt gas bij Waalwijk 
British Petroleum (BP) zal in april van de Kroon de 
concessie krijgen om bij Waalwijk, ten noorden van 
Tilburg, gas te winnen. Tegelijkertijd zal er een 
tweede proefboring plaatsvinden, welke dient ter 
evaluatie van de gegevens die de eerste boring op
leverde. 

Thijs Belgers 

n 

Met de evaluatieboring worden de groot
te en de structuur van het gasveld be
keken. De heer Brouwers, woordvoerder 
van BP Exploratie bv, kan nog ,niet zeg
gen hoe groot de hoeveelheid gas is. 
"Dat weten we gewoon nog n·iet. Eigen
lijk zul je nooit te weten komen hoe
veel er precies in zit . Maar .~én ding 
is z·eker, ter vergelijking, het is min
der dan één procent van het gigantische 
veld bij Slochteren" . 
En toch boren? "Ja. Hoewel nog niet 
alles bekend is, zijn we zeker niet 
pessimistisch. Tegelijk met de evalua
tieboring zullen we een aanvullend 

seismisch onderzoek doen in de regio 
tussen Tilburg en Waalwijk. Op grond 
van de resultaten van het onderzoek en 
de tweede boring, besluiten we al dan 
niet over te gaan tot winning. Als al
les naar wens verloopt , kan in 1991 
worden begonnen met de exploratie". 

interessant 
Wanneer wordt winning interessant? 
Brouwer: "Je zou uit kunnen gaan van 
de aanwezigheid van ~én miljard kubie
ke meter gas. Maar .met dergelijke cij
fers moet je wel voorzichtig zijn. Of 
een bepaalde hoeveelheid interessant 
is, hangt af van zaken als kwaliteit 
van het gas en de aanwezigheid van in
frastructuur, dus pijpleidingen en 
dergelijke . Als deze twee omstandig
heden gunstig zijn, hebben we aan min
der dan één miljard kubieke meter ge
noeg; bij slechtere omstandigheden is 
aéér nodig". 

Proefboring bij 
Moergestel 



Over de investeringen vertelt de woord
voerder: "Daar kan ik geen cijfers 
over verstrekken, maar wel kan ik u 
zeggen dat het in de miljoenen loopt. 
De effecten op de werkgelegenheid 
zijn gering hoor. Vooral bij de bouw
werkzaamheden hebben we veel mensen 
nodig, maar het bouwen van de instal
laties is gespecialiseerd werk. En in 
Noord-Brabant is nu eenmaal geen tra
ditie op het gebied van gaswinning. 
Is de produktie eindelijk op gang ge
komé~, dan zijn er vooral weer speci
alistenfuncties nodig . De invloed is 
klein, maar misschien doen we wel be
roep op een lokaal transportbedrijf, 
en ook de horeca kan er iets van mer
ken". 

andere lokaties 
Waalwijk is niet de enige Brabantse 
lokatie waar BP op zoek is naar gas. 
In Moergestel, ten oosten van Tilburg, 
zou op 2500 meter diepte gas kunnen 
zitten. Tijdens het schrijven van dit 
artikel zit BP daar nog vijfhonderd me
ter boven. 
Voor een lokatie bij Heeswijk-Dinther, 
ten zuidoosten van 's-Hertogenbosch, 
heeft de oliemaatschappij een bouwver
gunning aangevraagd; en verder staan 
lokaties bij Lith, Vlijmen en Raams
donk op het lijstje. Woordvoerder 
Brouwer: "Dat wil niet zeggen dat er 
ook meteen geboord gaat worden; daar 
gaat enige tijd overheen. De conces
sie-aanvraag voor Waalwijk is al in 
1987 gedaan, pas twee jaar later wordt 
die ingevuld". 

BP heeft ideeën genoeg, maar een echte 
run op Brabants gas is er (nog) niet. 
Volgens de heer Dupont, werkzaam bij 
de afdeling Ruimtelijke Ordening van 
de provincie, is naast BP de Neder
landse Aardolie Maatschappij (NAM) 
als enige actief. "De NAM is bezig met 
onderzoek in de buurt van de Biesbosch 
Zo is er een boring verricht bij Dus
sen. In het verleden heeft de maat
schappij Elf ook eens geboord in de 
provincie, maar buiten dat is het 
stil". 
Verschillende maatschappijen hebben 
concessiegebieden, dat wil zeggen dat 
alleen zij daar zouden mogen boren. 
De gebieden zijn verdeeld, maar van 
een Brabantse traditie op het gebied 
van gaswinning is .inderdaad geen 
sprake. 

• 

Proefboring bij 
Sprang-Capelle 



Drie jaar na Tsjernobyl is het tien jaar geleden dat 
het fout ging in Harrisburg. Menselijk falen en ver
keerde onderdelen bepaalden het verloop van de ramp. 
Kernenergie-deskundige Herman Damveld blikt terug en 
constateert dat het ongeluk nog steeds gevolgen 
heeft. 
Daarnaast schetst hij de herbezinning die in de VS 
opmars maakt: besparing is nu het sle·utelwoord. Er 
komt een nieuw energiebeleid van de grond, waarbij 
kernenergie niet meer meetelt. 

Herman Damveld 

n 

Op 28 maart 1979 ging het mis in de 
kerncentrale bij Harrisburg. 's Nachts 
vonden er onderhoudswerkzaamheden 
plaats aan de systemen die zorgen voor 
toevoer van water. De kerncentrale 
draaide daarbij op vol vermogen. Om 4 
uur ging er onbedoeld een klep dicht. 
Daardoor konden de pompen die moeten 
zorgen voor de toevoer van koelwater, 
niet meer normaal werken. Nu werd er 
geen warmte meer afgevoerd, waardoor 
de druk in het hart van de reactor 
steeg. Na drie seconden ging een druk
ontlastingaklep .open, zodat stoom werd 
afgeblazen naar de afblaastank. Vijf 
seconden later trad er, eveneèns als 
gevolg van de toenemende druk, een re
actornoodstop op: de kerncentrale 
stopte met stroomproduktie, doordat de 
regelstaven automatisch tussen de 
brandstofstaven werden gebracht. 
Toen na derti~n seconden temperatuur 
en druk in de reactorkern weer op nor
male hoogte waren, had de af~laasklep 
dicht moeten gaan. Dit is echter niet 
gebeurd, maar dat ontdekte men pas 
twee uur later. Daarop kwam automa
tisch het noodkoelsysteem in werking. 
Onder hoge druk werd koud water in het 
reactorvat gepompt, om te voorkomen 
dat de brandstofstaven droog zouden 
komen te staan. Drie minuten later 
dacht iemand in de regelzaal dat er 
weer voldoende water in de reactor was 
en schakelde de noodkoelpompen af. 

tank begaf het 
Al die tijd werd er stoom afgeblazen 
naar de afblaastank. Na vijftien minu-

BESPARING V.H. KERNENERGIE 

De sporen van Harrisburg 

ten werd de druk in deze tank te hoog. 
De tank begaf het. Het radioactieve 
water uit de afblaastank kwam terecht 
in het reactorgebouw, waarop automa
tisch een pomp in werking kwam, die 
het water naar tanks in een hulpgebouw 
buiten de veiligheidsombulling pompte. 
Deze opvangtanks stroomden echter over. 
De radioactieve edelgassen in dit wa
ter kwamen daarbij vrij en kwamen via 
het ventilatiesysteem in de bui tenlucht 
terecht. 
Een uur en een kwartier na het begin 
van de storing werden twee koelmiddel
pompen stopgezet, omdat men bang was 
dat ze vanwege trillingen en schokken 
zouden breken. Een .half uur later wer
den de twee andere koelmiddelpompen 
ook stopgezet. Door het wegvallen van 
deze pompen raakte de reactorkern 
oververhit. T~vens daalde de water
stand in het reactorvat, waardoor 
brandstofstaven zonder koelmiddel kwa
men te staan. Daardoor is de omhulling 
van de brandstofstaven gebarsten en 
gesmolten; de brandstof zelf smolt ook 
zo. Zo onstond het ongeluk in de kern-

centrale bij Harrisburg. 
Edward Frederick en Craig Faust waren 
op het bewuste moment de 'operators' 
in de regelzaal. Er gingen honderd 
alarmsignalen af, die onophoudelijk 
bleven loeien. Faust zou later voor 
een onderzoekscommissie zeggen: "Ik 
had het alarmpaneel wel weg willen 
gooien. Het gaf ons geen bruikbare in
formatie". 
's Ochtends om 7 .uur gaf de exploitant 
van Harrisburg, Metropoli tan Edison, 
een bericht uit dat er een noodsituatie 
was. De Amerikaanse commissie voor toe
zicht op kernenergie (NRC) stuurde in
specteurs en richtte een crisiscentrum 
in. Journalisten kwamen in de loop van 
de 2se maart in grote getale naar Har
risburg en meteen ontstonden er proble
men tussen Metropoli tan Edison en deze 
persmensen. Bekend werd dat een stra
lingsmeter binnen de veiligheidsomhul
ling een dosis van 6000 rem per uur 
aanwees. Maar een woordvoerder van het 
elektriciteitsbedrijf noemde de meting 
niet-betrouwbaar. De dosis zou slechts 
80 rem per uur bedragen. 

Het vertrouwen van de media in Metro
poli tan Edison verdween volledig op 30 
maart. Om 6.00 uur waren er radioactie
ve gassen ontsnapt. Boewel er kort te
voren een noodlijn aangelegd was tussen 
de kerncentrale en het Witte Huis, was 
de regering niet op de hoogte van de 
lozing. Ook de bevolking was niet ge
waarschuwd. Journalisten ondervroegen 
woordvoorder John Berbein van Metropo
li tan Edison erover; met name over de 
vraag of het een geplande dan wel een 
niet-geplande lozing waa. Herhein zei: 
"Ik snap l).iet waarom we alles wat we 
doen jullie precies moeten uitleggen". 
Daarop geloofde de pers Metrop_olitan 
Edison niet meer. 
Om 12.30 uur besloot Thornburg, gou
verneur van Pennsyl van ia, dat zwangere 
vrouwen en kleine kinderen binnen een 
straal van acht kilometer rondom Harris
burg het gebied moesten verlaten en 
dat alle scholen in dat gebied gesloten 
moesten worden. Dit was voor 144.000 
mensen het sein om te vluchten. 
In de dagen daarop was het probleem 
van een mogelijke waterstofexplosie 
een aandachttrekker. Er was waterstof 
vrij-gekomen door een chemi.sche reactie 
tussen hete stoom en de zirconium
bekleding van de brandstofelementen. 
De waterstof zou in brand kunnen vlie
gen of exploderen, mits er zuurstof 
aanwezig was. Deskundigen gingen na 
hoeveel zuurstof zich gevormd had, en 
brachten tegenstrijdige schattingen ten 
.tonele. Die schattingen waren slechts 
eensluidend in het moment dat de water
stofexplosie zich voor zou kunnen doen. 
Dat zou nog enkele dagen duren. Daarop 
deden de NRC en Metropolitan Edison hun 
best methoden te vinden om waterstofgas 
snel te kunnen laten ontsnappen. Op 9 
april was de waterstofbeid geslonken. 
Gouverneur Thornburg trok daarop de 
evacuatiemaatregelen in. 
In august11s 1979 verklaarde Roger Matt
son van de afdeling veiligheidssystemen 
van de NRC tijdena èen hoor2itting van 
de door president Carter ingestelde 
onderzoekscommissie, dat de angst voor 
een waterstofexplosie ongegrond was. 
De berekeningen van de NRC waren fout. 
Dit is niet algemeen bekend geworden, 
ten dele doordat de NRC geen poging 
heeft gedaan de bevolking in te lich
ten over deze vergissing. 

foute onderdelen 
Bovengenoemde presidentiile commissie, 
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de commissie-Kemeny, heeft op 30 okto
ber 1979 een rapport uitgebracht. Hier
in staat dat de operators van Harris
burg hadden leren leven met foute 
reactor-onderdelen en daardoor niet ge
loofden dat instrumenten de juiste ge
tallen aangaven. Door de exploitant van 
Harrisburg werden verschillende eerdere 
waarschuwingen in de wind geslagen. Zo 
deed zich in september 1977 een voorval 
voor bij de kerncentrale Davis-Besse, 
dat veel leek op het verloop in Harris
burg. Maar daar is niets van geleerd. 
Volgens de commissie-Kemeny was de 
rangschikking van de controle- en regel
lampjes niet goe4 uitgedacht. Sommige 
voor het ongeluk belangrijke lampjes 
bevonden zich aan de achterzijde van 
het bedieningspaneel. 
Daarnaast raakten verschillendè in
strumenten in de loop van het ongeluk 
buiten werking. De computerprinter, 
die de alarmsignalen registreerde, 
liep twee en een half uur achter op de 
gebeurtenissen en ging op een bepaald 
ogenblik kapot, waardoor waardevolle 
informatie verloren ging. 
De onderzoekscommissie concludeerde 
dat de overheid, de kernindustrie en 
de elektriciteitsbedrijven hun houding 
ten aanzien van veiligheid van kern
energie fundamenteel moesten verande
ren. 

schoonmaak en reparatie 
Kort na het ongeluk schatte de firma 

· Bechtel, die door de eigenaar van de 
centrale was ingehuurd voor de schoon
maak, dat de kerncentrale in 1983 weer 
in bedrijf zou komen. Schoonmaak en re
paratie zouden 140 miljoen dollar kos
ten. Dit bèdrag werd verhoogd naar 250 
tot 500 miljoen dollar in het rapport 

van de commissie-Kemeny. Het zou hier 
echter niet bij blijven. In augustus 
1980 was het bedrag opgelopen tot 760 
miljoen dollar; in december 1981 noem
de de eigenaar van Harrisburg een be
drag van 1 miljard dollar. Sindsdien 
is het niet meer omhoog gegaan. Wel is 
het tijdstip waarop de schoonmaak vol
tooid zou zijn steeds verder opgescho
ven. 
Er waren grote moeilijkheden om het 
geld voor de schoonmaak bij elkaar te 
krijgen. Daarom werden er in 1980 500 
van de 2500 schoonmakers ontslagen, 
terwijl gesteld werd dat de schoonmaak 
tot 1986 zou duren. Doordat jaarlijks 
niet voldoende geld beschikbaar kwam, 
smeerde men de schoonmaak over meerde
re jaren uj.t. 
Ook kwamen technische problemen naar 
voren. In juli 1982 werden voor het 
eerst foto's gemaakt van de reactorkern 
met de brandstofstaven. Deze foto's be
vestigden het vermoeden dat de kern 
ernstig beschadigd was. Pas drie jaar 
later, in 1985, was het mogelijk met 
een videocamera door te dringen tot 
onder in het reactorvat. Het bleek dat 
45 procent van de reactorkern (dit is 
62 ton) brandstof gesmolten was, waar
van 20 ton op de bodem van het reactor
vat lag. De gesmolten brandstof vormde 
een harde dikke laag, en maakte duide
lijk dat het ongeluk ernstiger was dan 
aanvankelijk werd aangenomen. Dit 
blijkt uit een overzicht in het West
duitse vaktijdschrift Atomwirtschaft 
van februari j.l. 

. . m1cro-organ1smen 
Om de gesmolten brandstof weg te halen 
moesten er verschillende voorzieningen 
worden getroffen. Boven in de reactor 



werd een werkvloer aangebracht uit 
staal en beton. Van daaruit werden in 
1986 zo'n vierhonderd boringen gedaan 
in de gesmolten brandstof, om deze los 
te maken. Gehuld in beschermende pak
ken begonnen werknemers in november 
1986 kernmateriaal naar boven te halen. 
Daartoe maakten ze gebruik van 15 meter 
lange grijpan1en. llaar dit ging niet zo 
goed , doordat er door het boren slechts 
kleine stukjes kernmateriaal los waren 
geraakt. Er zou dus veel meer geboord 
moeten worden. 
Dat vertraagde het schem.a voor het 
schoonmaken. Het nieuwe .Plan noemde als 
einddatum december 1987. De schoonmaak 
werd echter nog verder vertraagd door 
onverwachte problemen. Zo bleken er in 
het water in het reactorvat micro
organismen te groeien, waardoor men 
niet meer kon zien wat men deed. :Het 
water moest derhalve gereinigd 
worden. 
Volgens het laatste schema, van septem
ber 1988 , ligt het in de bedoeling de 
gesmolten brandstof nog in dit jaar 
voor 99 procent verwijderd te hebben. 
Verdere ontsmettingswerkza&llheden zou
den niet meer de moeite waard zijn en 
werknemers wel besmetten .• Delen van 
het reactorgebouw zullen besmet blijven 
doordat de radioactiviteit in wanden en 
vloeren is gezogen. Om die radioactieve 

stoffen te verwijderen zouden de be
treffende vloeren en wanden afgebroken 
m.oeten worden. Dit is volgens de eige
naar van Barrisburg niet praktisch, 
aangezien naast de verongelukte centra
le de kerncentrale TIII-1 staat. Zelfs 
als men de rampcentrale onmiddelijk 
zou willen afbreken, zou dit problemen 
opleveren, omdat er volgens de eigenaar 
geen ruimte is om het ontmantelinga
afval ergens definitief op te slaan. 
Daarom is besloten de centrale dertig 
jaar te laten staan en tegelijk met 
'1'111-1 af te breken. Na de verwijdering 
van de brandstof wil men acht miljoen 
liter licht-radioactief water in het 
reactorgebouw behandelen. Roe dit zou 
moeten is nog onderwerp van discussie. 

De gesmolten brandstof die uit de re
actor wQrdt gehaald, wordt vervoerd 
naar een onderzoekscen~rum van de over
heid in ldaho. Een definitieve opslag
plaats voor afval is in de Verenigde 
Staten niet voorhanden. 
Al met al zien we dat het ongeluk met 
de kerncentrale te Harrisburg na tien 
jaar nog gevolgen heeft . De schoonmaak 
is nog steeds niet klaar. De kosten 
zijn sterk gestegen en in tegenstelling 
tot de aanvankelijke verwachtingen komt 
de rampcentrale nooit meer in bedrijf . 

herbezinning 
Het ongeluk met de kerncentrale te 
Harrisburg was een schok voor de ove.r
heid, de industrie en de bevolking . 
Dat stelden J. Ahearne (oud-voorzitter 
van de NRC) en E. Kintner (vice-presi
dent van de huidige beheerder van de 
rampcentrale, GPU-Nuclear) afgelopen 
november op een conferentie van de 
Amerikaanse atoomlobby, de American 
Nuclear Society. Deze schok bracht een 
herbezinning teweeg. 
In het begin van de jaren zeventig 
ging de atoomindustrie er van uit dat 
er in het jaar 2000 in de Verenigde 
Staten zo'n 1000 tot 1200 .kerncentra
les in bedrijf zouden zijn. Maar het 
is anders gelopen. 

Na het ongeluk in Barrisburg zijn er 
geen nieuwe kerncentrales meer besteld. 
Zelfs werden alle kerncentrales die 
tussen 1974 en 1979 besteld waren, 
later weer afgezegd. In totaal zijn er 
sinds 1972 116 kerncentrales geschrapt 
waarvoor ruim twintig miljard dollar 
was uitgegeven doordat de bouw al ver
gevorderd was. 
In 1988 waren er in de VS 105 kerncen
trales met een bedrijfsvergunning, 
terwijl er 25 in aanbouw waren. In 
totaal 130. In 2000 staat derhalve 10 
procent van de kerncentrales waarop 
men begin zeventiger jaren gerekend 
had . 

Kernenergie is steeds meer in de pro-
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blemen gekomen. Dat blijkt uit een 
rapport van de vooraanstaande analist 
van de kosten van kernenergie, Charles 
Komanoff. Bij heeft bestudeerd welke 
tendens te bespeuren was in de kosten 
van kernenergie v66r Harrisburg, en 
h.oe de tendens gewijzigd is nä het on
geluk. Komanoff komt tot de volgende 
resultaten: 
- 55 kerncentrales die ten tijde van 

het ongeluk in aanbouw waren, zijn 
of worden in bedrijf genomen. De tota
le bouwkosten ervan 'bedragen 121 mil
jard dollar. Op grond van trends uit 
de jaren zeventig zouden de investe
ringskosten 66 miljard dollar zijn ge
weest. Het verschil, 55 miljard dollar, 
is volgens Komanoff veroorzaakt door 
Harrisburg ; 
- Door het ongeluk ging de overheid 

nieuwe eisen stellen aan de in aan
bouw zijnde kerncentrales. De bouwtijd 
werd aldus langer. Bovendien moest 
door die vertraging elders vervangende 
stroo.m gékocht worden. Totale kosten 
volgens Komanoff 28 miljard dollar; 

- De bedrijfstijd van de kerncentrales 
ging naar beneden toen het toezicht 

van de overheid '?a Harrisburg strenger 
werd. Kosten 4 miljard dollar; 
- De kosten van onderhoud en bediening 

van de kerncentrales waren per jaar 
gemiddeld 25 miljoen dollar in 1979. 
Dezè kosten zijn gestegen naar 95 mil
joen dollar gemiddeld per kerncentrale 
i .n 1987 . Dit betekent voor alle kern
centrales teaamen een kostenstijging 
van 10 miljard dollar vanwege Harris
burg; 
- Ten slotte was het ongeluk zelf een 

schadepost van 1 miljard dollar we
gens de opruimwerkzaamheden. De inves
tering in de nog nieuwe kerncentrale 
ging bij het ongeluk ook 
verloren. 
Op grond van het bovenstaande komt 
Komanoff tot een stijging van de kos
ten van kernenergie in de VS vanwege 
Harrisburg met 100 miljard dollar. 
De toekomst van kernenergie in de VS 
is duister. Op 31 oktober 1988 zei 
William Kuhns, directeur van het elek
triciteitsbedrijf General Public Uti
lities, op een congres van de American 
Nuclear Society dat geen enkele direc
teur van ee.n Amerikaans elektrici te i ta
bedrijf de bouw van een kerncentrale 
in zijn planning heeft opgenomen. Vol
gens Merle Borchelt, directeur van Cen
tral and South West Corporation, ver
keert kernenergie in de VS in ernstige 
moeilijkheden. Die menig werd gedeeld 
door financiäle deskundigen van Wall 
Street. Peter Kind, vice-president van 
de beleggingsonderneming Kidder Pea
body, zei tijdens het genoemde congres 
dat kernenergie zeker niet langer een 
levensvatbare optie is. 

meer besparing 
De Amerikaanse overheid stelt weinig 
regels aan de elektriciteitsbedrijven. 
Wel heeft het Congres in 1978 bepaald 
dat nutsbedrijven hun klanten adviezen 
inzake energiebesparing moeten ver
strekken, gebaseerd op een analyse van 
het gebru1k van. de klant. Recentelijk 
is vastgesteld dat nieuwe elektrici
teitscentrales alleen maar gebouwd 
mogen worden, als bewezen is dat 
stroombesparing niet meer mogelijk is 
zodat uitbreiding noodzakelijk wordt. 
En de afgelopen jaren zijn er in de VS 
vele nieuwe energiebesparingstechnie 
ken op de markt gekomen, terwijl daar
naast apparaten veel minder stroom 
zijn gaan gebruiken. De energiedeskun
dige Amory Lovins heeft uitgerekend 
dat tegen kosten van 2 dollarcent per 
kilowattuur de totale stroomvraag met 
75 procent kan dalen (ter vergelijking: 
stroom uit nieuwe Amerikaanse kerncen
trales kost 24 dollarcent per kilowatt
uur). 
Recentelijk heeft de Faderal Energy 
Reguiatory Commission voorstellen ge
daan om de elektriciteitssector te 



dereguleren. De stroombedrijven zouden 
dan verplicht worden stroom van onaf
hankelijke producenten te kopen. Dit 
maakt de weg vrij voor uitbreiding van 
efficilnte kleine centrales, waa~ zo
wel warmte als stroom geproduceerd 
wordt . 

uitgebreide programma's 
Bovengenoeade ontwikkeling heeft er, 
tesaaen aet de sterk gestegen kosten 
van kernenergie, t oe geleid dat e lek
triciteitsbedrijven in de VS zich 
sterk bezig zijn gaan houden aet be
sparing . Bet Blectric Power Research 
Institute , het onderzoeksbureau voor 
de private stroombedrijven, heeft de 
afgelopen jaren uitgebreide prograaaa's 
ontwikkeld om de vraag naar stroom te 
beteugelen. Die programma's worden door 
een aantal elektriciteitsbedrijven ge
bruikt. De stroombedrijven die eigendom 
zijn van overheden hebben zich verenigd 
in de APPA (American Public Power Asso-

ciation). Volgens Karen Anderson, pro
ject-manager Energiediensten bij APPA, 
groeit de intereaae voor het leveren 
van energiediensten, in plaats van 
kilowatturen of kubieke gasaeters, snel . 
Maatregelen die de eneralevraag beiD
vloeden 1n plaats van klakkeloos de 
vraag te volgen, kunnen zowel voor het 
nutsbedrijf als voor de klant arote 
financille voordelen hebben, zegt An
derson in Nieuwe B~ta van januari j . l . 
Veel nutsbedrijven zijn ertoe overge
gaan hun klanten een korting op appa
raten aan te bieden, die overeenteat 
aet de uitgespaarde kosten voor de 
stroóavoorziening. 
De Northwest Power Planning Council 
beeft in 1986 een plan opaesteld met 
als doel dat de regio zo laag aoaelijke 
stroomkosten zou moeten betalen. Bespa
ring speelt daarbij een belangrijke 
rol. Bij een proefproject werd een 
stroombesparing van 30 tot 50 procent 
bereikt. Bet strooabedrijf PBPC in 
Coluabia en Washington DC is in 1987 

begonnen aet de zogeheten 'KiloWatchers 
Club' . Daaraan deden meteen al 15.000 
mensen mee. Het bedrijf kan via een 
radiosignaal air-conditioners of wara
tepoapen uitzetten als de stroomvraag 
te groot dreigt te worden. Deelnemers 
krijgen 35 dollar per jaar van het 
stroombedrijf . Op deze manier worden 
pieken in het stroomgebruik tegen
gegaan . PEPC hoeft geen nieuwe centra
le te bouwen, maar betaalt liever aan 
de gebruikers die mee helpen een nieu
we centrale overbodig t e maken. 
Bet nieuwe energiebeleid in de Verenig
de Staten komt langzaaerhand van de 
gro~d . Kernenergie is daarbij geen op
tie. Niet omdat de elektriciteitssec
tor zich zorgen aaakt over risico's 
v.an kernenergie, maar gewoon omdat 
kernstrooa te duur is. 
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AANTAL MISVORMINGEN SNEL GESTEGEN 

Tsjernobyl drie jaar later 
Drie jaar na de catastrofe in Tsjernobyl is het 
aantal kankergevallen in een van de niet-ge~vacu
eerde zones rond de rampcentrale verdubbeld. Boven
dien zijn de leefomstandigheden bij de bevolking 
trágisch. Verder blijkt dat de radioactieve besmet
ting zich verplaatst heeft. De ramp duurt voort. 
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Het Russische weekblad 'Moskou Nieuws' 
weet te melden dat het aantal misvor
mingen onder pas geboren vee op specta
culaire wijze is toegenomen en dat het 
stralingsniveau nog steeds alle normen 
overschrijdt. Deze berichten staan in 
schril contrast tot de officiäle ver
klaringen sinds de ramp van 26 april 
1986. De presentatie van dit nieuws 
wordt beschouwd als het zoveelste be
wijs van de 'glasnost' in de Sovjet 
Unie. 
"r4eer dan de helft van de kinderen in 
Narodich, op een afstand van 50 tot 90 
kilometer van de kerncentrale, lijdt 
aan een schildklierziekte, en het jaar
gemiddelde van het aantal gevallen van 
mond- en slokdarmkanker is verdubbeld 
sinds de ramp", aldus de medische sta
tistieken van de Tsjernobyl-regio. 
"Terwijl volgens Russische radiologen 
4,4 micro-curie Cesium-137 al belang
rijke afwijkingen kan veroorzaken, 
vertoont acht procent van de bevolking 
momenteel een besmetting van 3 tot 10 
micro-curie", meldt Moskou Nieuws. 
De autoriteiten van de Oekraine wijzen 
met stelligheid op het feit dat er bui
ten de 30-kilometerzone rond de kern
centrale geen gevaar voor de volksge
zondheid meer bestaat. Indertijd werd 
iedereen uit deze zone geävacueerd. 
Maar ze hebben de vrouwen voortdurend 
gewaarschuwd niet zwanger te raken en 
ze hebben de regio onderverdeeld in 
'schone' en 'besmette' zones. In de 
besmette zones ontvangen de bewoners 
dagelijks 1 Roebel'(ruim 3 gulden) om 

"vlees en melk uit schone zones te ko
pen". Echter, deze 'schone' produkten 
zijn onvoldoende voorradig en daarom 
worden de aanwezige (niet schone) pro
dukten gewoon opgegeten. 
Bij de zone-indeling heeft men zich 
niet gerealiseerd dat de wind en de 
regen radioactieve deeltjes verplaat
sen van de ene regio naar de andere, 
aldus een bittere verklaring van een 
plaatseldjke partijsecretaris. Volgens 
hem zijn de boeren ook verplicht op 
eigen kosten hermetisch afsluitbare 
cabines voor hun tractoren aan te 
schaffen • 

tussen censuur en glasnost 
Bijna een kwart van alle wegen, van 
alle binnenplaatsen bij de huizen en 
de werkterreinen bij de kolchozen is 
bedekt met asfal~. 
Een oudere vrouw toont een varkentje 
zonder oogjes. Op haar kolchoze is het 
aantal misvormingen bij het vee (kal
veren zonder kop of poten, varkens 
zonder ruggegraat of ogen) snel toege
nomen: 64 gevallen in het jaar nä de 
ramp, en 76 in de eerste negen maanden 
van 1988. 
Moskou Nieuws wijst op een documentaire 
die door een Oekraiens regisseur is op
genomen in dit gebied. "Die film liet 
alles zien, en nog heel wat andere za
ken". Maar de documentaire is gecensu
reerd door de Staats Atoomenergie Com
missie, waar elk document dat betrek
king heeft op Tsjernobyl wordt bekeken 
op verzoek van de betrokken gezond
heidsfunctionarissen. Eind januari 1989 
werd de film eindelijk vrijgegeven. 
Een vergadering van het Politbureau 
heeft medio januari de voortgang van 
de maatregelen besproken, die werden 
getroffen óm de gevolgen van de kern
ramp weg te werken. Inmiddels zijn de 
geldfondsen weer opengesteld en is de 
pers begonnen met het bespreken van 
de feitelijke situatie. Zo blijkt nu 
dat in het naburige Wit-Rusland twintig 
dorpen moeten worden ontruimd. 
De ramp duurt nog steeds voort en heeft 
zich in zekere zin verplaatst naar de 
omliggende regio. 

• 



Atoomafval in Afrika 
noodzakelijk: de vijand is gemeen
schappelijk! 

arbeiders 

Italiaanse bedrijven gaan atoomafval opslaan in E
ritrea (Noord-Ethiopi~). Dit meldde begin vorig jaar 
de Eritrese verzetsbeweging EPLF, die al bijna der
tig jaar gewapende strijd levert met het Ethiopische 
leger. De geheime afvalopslag zou moeten plaats vin
den in Massawa, een havenstad aan de Rode Zee. 

Thijs Belgers "Inhumaan", aldus het EPLF, dat het a
toomafval ziet als een bedreiging voor 
het Eritreese volk en de Rode Zee. De 
Ethiopische regering heeft de beschul
diging toegegeven; Rome geeft de zegen. 
En zo vindt het Westen alsnog een 'op
lossing' voor het probleem van radio
actief afval: dumpen in de Derde 
Wereld. 
De Werkgroep Kernenergie Zeeuws-Vlaan
deren (WKZV) grijpt dit voorbeeld aan 
om kernenergie en alles wat daarmee 
samenhangt aan de kaak te stellen. Ter 
gelegenheid van zijn tienjarig bestaan 
houdt de werkgroep 29 april a.s. een 
manifestatie met als thema: Radioactief 
afval en de Derde Wereld. Gezien de 
levendige transporten van Noord naar 
Zuid acht de WKZV samenwerking tussen 
de milieu- en de Derde-Wereldbeweging 

Ook de arbeidersbeweging moet niet wor
den vergeten, vindt de WKZV. Immers, in 
juli 1988 weigerden Rotterdamse haven
arbeiders het schip Reefer Rio met zijn 
lading radioactief vlees te lossen. 
Deze zaken en andere zullen centraal 
staan op de Zeeuwsvlaamse manifestatie. 
Een plaatselijke band geeft acte de 
présence en er zal tevens een culturele 
groep uit Eritrea optreden. Wie wil kan 
genieten van een Eritrese maaltijd. 
Verder zullen er diverse sprekers en 
info-stands zijn. 

Manifestatie 'Radioactief afval en de 
Derde Wereld', het jubileumfeest van 
de Werkgroep Kernenergie Zeeuws-Vlaan~ 
deren. 
Plaats: Houtenkwartier 9 in Hulst. 
Tijd: Zaterdag 29 april, vanaf 14.00 

uur. 
Informatie: Luk Brusselaers, 01142 -

433; of Toine Huijsmans, 
01143 - 296. 

Postbus 11, 4564 ZG Sint Jansteen • 
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Congres radicale AKB 
Uit de eerste verslagen blijkt dat 
vrijwel nergens de AKB nog zo sterk is 
als in de zeventiger jaren. Maar ook 
successen werden gemeld: Italië stopt 
met kernenergie; in Spanje zijn nieuwe 
kerncentrales verhinderd; in West
Duitsland hebben acties tegen trans
porten ertoe geleid dat in Sleeswijk
Holstein dergelijk vervoer verboden is; 
enzovoort. 
De internationale nucleaire transporten 
kregen veel aandacht. Er werd informa
tie uitgewisseld en contacten werden 
uitgewerkt. Op de afsluitende plenaire 
vergadering werd besloten tot het op
bouwen van een internationaal netwerk 
over deze transporten, zodat de moge
lijkheid van directe acties niet afhan
kelijk is van toevallige contacten. In 
alle deelnemede landen zullen campagnes 
worden gevoerd om contacten te krijgen 
met mensen die beroepshalve betrokken 
zijn bij nucleaire transporten. 

Mordechai Vanunu 
Verschillende onderwerpen werden behan
deld in workshops. Eén van de aanwezi-

Het eerste internationale congres van de radicale 
anti-kernenergiebeweging (AKB) is achter de rug. In 
februari praatten 130 mensen uit tien landen in Wa
geningen over hun ervaringen, interessen en de situ
atie van de AKB. Besloten is jaarlijks een dergelijk 
congres te houden; om te beginnen volgend jaar in 
Zweden. 

gen was Meir Vanunu. Hij vertelde over 
zijn broer Mordechai, die tot achttien 
jaar celstraf veroordeeld is, omdat hij 
uit de school klapte over het Israëli
sche atoomprogramma. Ook tegen Meir is 
een arrestatiebevel uitgevaardigd, 
reden voor hem om in Nederland politiek 
asiel aan te vragen. 
Verder is besloten de contacten uit te 
breiden tot Oost-Europa, waarvandaan 
geen deelnemers kwamen. Er zal een 
nieuwsbrief worden uitgegeven, gemaakt 
in vijf talen, die in heel Europa zal 
worden verspreid. Onderwerpen zijn de 
ontwikkeling van kernenergie, oproepen 
tot en verslagen van (internationale) 
acties. 
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BRUSSEL GMT STUDEREN 

Maatregelen tegen 
Eurobroeikas 

Alleen internationale samenwerking kan een effici
ente bestrijding van h·et broeikaseffect bewerkstel
ligen . Maar aan die samenwerking hapert op Europees 
niveau wel het een en ander. Nationale economische 
belangen staan vooralsnog een Europese aanpak van 
de broeikasproblemen in de weg. 

Wim Kersten 

00 

In de praktijk heeft het Europese Par
lement weing macht, maar de slagvaar
digheid van dit orgaan is soms opmer
kelijk groot. Bovendien bewijst dit . 
parlement dat het alert te werk kan 
gaan . Op 12 september 1986 naa het EP 
een resolutie aan met betrekking tot 
maatregelen tegen de toename van de 
C0-2-concentratie in de Europese at
mosfeer . Voor de eerste maal werd het 
broeikaseffect aangemerkt als een we
zenlijke bedreiging voor mens en leef
milieu, en dus ook voor alle menselij
ke en economische activiteiten. Het 
Europarlement riep de lidstaten, de 
Europese Commissie en de Ministerraad 
op snel en voortvarend met een actie
programma op de proppen te komen . Pas 
een jaar later (oktober 1987) werd de
ze boodschap opgepikt door de Minis
terraad, die de Commissie opdracht gaf 
voor een uitgebreide studie . In novem
ber 1988, dus weer ruim een jaar later, 
was de Europese Coaaissie klaar met 
haar huiswerk. Een document van 54 pa
gina's, met vijf bijlagen, werd op 2 
december 1988 door de Ministerraad in 
Rhodos bestudeerd en goedgekeurd. Nu 
moet 'Het broeikaseffect en de Europe
se Gemeenschap' alleen nog worden uit
gevoerd. 

slappe ~rldaring 
De Uinisterraad kwaa te Rhodos met een 
voorspelbare en slappe verklaring over 
"samenwerking tussen de twaalf lidsta
ten en co!Srdin.atie van -relevante acti
viteiten". De bal werd terug gespeeld 
naar de Commissie, die gevraagd werd 
een werkprogramma op te stellen. Ben 
programma dat in feite al gereed was . 
Verder wil de Ministerraad v66r 1992 
een eindverslag met conclusie~ van het 
gevraagde werkprogramma. Op deze manier 
roept de Raad het beeld op dat zij be
langrijker zaken aan haar hoofd heeft. 
Er zit weinig vaart in het Europese 
milieubeleid, en d·at verandert niet. 
Bet Commissie-voorstel schildert de op
vallende eensgezind.beid onder de weten .. 
schappers over het probleem van bet 
broeikaseffect. Tijdens een aantal be
langrijke recente conferenties (Villacb 
'ss , Brussel '86, Villach '87, Bellagio 

'87 en Montreal '88) klonk het weten
schappelijk koor van deskundigen ui
terst gelijkgestemd: "Er moet snel en 
dringend iets gebe1,1ren t ·en aanzien van 
de ozonlaag en de kooldioxyde-concen
tratie; er moet een ingrijpende wijzi
ging komen in het energiebeleid, het 
bosbeleid en het industrie- en vervoer
beleid" . Deze indringende ondertoon zal 
in de komende decennia we~ vaker te ho
ren zijn. 
In het Commissie-rapport worden alvast 
een aantal doeltreffende maatregelen 
opgesomd. De zeedijken moeten verhoogd 
worden, er moeten drinkwaterbuffers 
worden aangelegd (omdat het stijgende 
zeewater steeds verder het land binnen
dringt) en mensen u.i t bedreigde kust
gebieden moeten worden geövacueerd. 
Verder dient kernenergie krachtig wor
den bevorderd, want atoomcentrales 
produceren geen luchtvervuilende stof
fen. En, natuurlijk, dient er nader 
gestudeerd te worden, want "er heerst 
een sfeer van urgentie in het wereld
wijde debat over dit onderwerp". 
Het is natuurlijk een goede zaak dat 
er gestudeerd wordt, maar het wordt 
langzaam maar zeker ook eens tijd dat 



Rotterdamse haven 
onder water 

er daadwerkelijk iets gebeuren gaat. 
Wetenschappers hebben het voorberei
dende werk allang gedaan; nu moet de 
politiek aan de slag met de voorgestel
de maatregelen. 

moeizaam karwei 
Het probleem ligt in de term 'interna
tionale samenwerking', een duivels be
grip dat de uitvoering van urgente 
maatregelen e.n overeenkomsten al tijd 
vertraagt. Recente praktijkvoorbeelden 
tonen tevens aan dat de "Europese om
schakeling" een moeizaam karwei is. 
Wanneer Nederland een katalysator-maat
regel wil nemen (om de C0-2-uitstoot 
door auto's te reduceren), liggen 
Frankrijk en Italiö dwars, omdat hun 
binnenlandse autoindustrie benadeeld 
zou worden. Wanneer het protocol van 

Montreal (ter ·beperking van de drijf
gassenproduktie) moet worden onderte
kend, kwekt Groot-Britt.aniä dat zij 
niet mee doet omdat er nu al wereldwijd 
een behoorlijke reductie wordt bereikt. 
Toevallig is de Britse chemische indus
trie de groot·ste producent van drijf
gassen. 
Er zullen nog een aantal conferenties 
volgen (van 's-Gravenbage tot New York) 
over milieu, klimaat en vooral over 
"internationale samenwerking" . Naar 
verwachting zal in de tussentijd bet 
zeewaterniveau weer een beetje verder 
stijgen, zullen de Alpengletschers 
weer ietsje verder smelten, zal de 
woestijn in Spanje verder kruipen, zal 
de oogst weer iets mlnder produktief 
blijken en zullen extreme weersomstan
digheden (lange droge perioden afge
wisseld door felle regenval) tot de 
dagelijkse gang van zaken gaan behoren. 
"Allen reden von Wetter", zeggen de 
Duitsers en slechts weinigen doen iets 
aan de oorzaken van het verschijnsel 
broeikas, dat langzaam maar zeker ons 
leven in de volgende eeuw gaat bepalen. 
Ook de Europese Gemeenschap loopt niet 
echt warm voor de komende problemen . 
Mogelijk kan bet Europese Parlement 
nog eens een handje helpen. 

• 
Brussel ligt op ca. 60 meter hoogte bo
ven zeeniveau. Wetenschappers hebben 
uitgerekend dat het nog wel 900 jaar 
kan duren voordat bet gebouw van de 
Europese Commissie natte voeten krijgt. 91 



Atoomafval op Moerdijk 
Wilbert Willems 
Statenlid links Brabant 

Nog onlangs liet de Brabantse gedepu
teerde van Econo.mische ~aken, Paul 
Wagtmans, weten dat wat hem betreft er 
geen kerncentrale meer komt in Moer
dijk "Bet schrikt andere investeer-
ders af" , aldus Wagtmans. 
Bovendien heeft de EPZ (Elektriciteits
produktiebedrijven Zuid-Nederland) 
inmiddels zijn kaarten meer op een 
grootschalige kolenvergasser op Moer
dijk gezet. Over de vrees van mi lieu
groepen dat Moerdijk meer en meer het 
vuilni svat van Europa wordt, laat het 
provinciebestuur zich veel minder 
kritisch uit Uniser gaat rustig on
der Amerikaanse vlag ve~der ; Shell 
blijft de grootste vervuiler van Bra
bant (en omstreken); de PNEM gaat er 
een atvalverbrander neerzetten ; en al 
vijf P-rovincies hebben gezamenlijk op
slagplaatsen voor vui le grond in Moer
dijk in beheer . En het eind ia nog 
niet in zicht. Het gevaar dat het 
kernsplijtingsafval uit Borssele en 
Dodewaard op Moerdijk terechtkomt, is 
nog niet geweken. 

geheime contracten 

Laten we nog even ons geheugen op
frissen. In 1981 ·bleek de regering 
geheime contracten te hebben afgeslo
ten met Cogéma (Frankrijk, lees: La 
Hague) en BNFL (Engeland, lees: Sella
field), waari n was bepaald dat bun 
opwerkingsfabrieken de gebruikte 
splijtstofstaven mochten opwerken en 
vervolgens het resterende afval terug 
sturen. De Nederlandse kerncentrale
beheerders PZEM (Borssele) en GKN 
(Dodewaard) bleven verantwoordelijk 
voor de definitieve opslag. Bekend is 
dat het hier juist om het meest ge
vaarlijke en moeilijkst te beheren 
kernafval gaat, met de .hoogste en 
langstdurende radioactiviteit . Volgens 
de optimisten is opslag, gefsoleerd 
van de biosfeer, gedurende ten minste 
en.kele duizenden , volgens de critici 
wel miljoenen jaren noodzakelijk. Maar 
waarom moet dat dan in Moerdijk? 

NV Covra 

Enkele jaren geleden heeft milieumi
nister Winsemius samen met de kerncen
trale-exploitanten de NV Covra opge
richt: Centrale Opslag en Verwerking 
van Radioactiet Afval Deze NV is ver
antwoordelijk voor alle kernafval , 
dus ook voor het kernsplijtingsatval 
dat we straks uit Engeland en Frank
rijk terug krijgen . 

mogelijk 

Op 19 januari j .1. liet ain.ister De 
Korte de Kamer weten dat al in 1993 
of 1994 de eerste lading, verpalet in 
glas, uit Frankrijk verwacht mag wor
den. De Covra heeft dus haast oa een 
oplossing te vinden . Vorige maand pu
bliceerde de provincie Zeeland de veD
gunningaanvra.ag van de Covra voor een 
opslagplaats in de buurt van Borasele. 
Tot 15 maart kon iedereen bezwaar m.a
ken (daarna hij de Kroon). De Covra 
en De Korte hebben al laten weten dat 
zij, als de vergunning in Zeeland 
wordt geblokkeerd om wat voor reden 
dan ook (de gemeente Borsele heeft al 
een miljoenenclaim op tafel gelegd 
omdat ze vreest dat het hier niet om 
tijdelijke maar om blijvende opatag 
gaat!), uit zullen wijken naar Moer
dijk. Daar is al grond en voor een 
vergunning zullen ze zelf wel zorgen. 
Bn dan te bedenken dat Nederland nog 
steeds jaarlijks zo'n 500 kilo van 
dit levensgevaarlijke goedje blijft 
'produceren', naast het vele andere 
radioactieve afval uit de centrales . 
Van mij mogen de grenze.n na 1992 
d.icht blijven; in ieder geval voor 
het kernsplljtingsatval! 
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TECHNISCHE GEGEVENS 
Type: LW 15 75 
Diameter rotor: 15,6 m 
Vermogen: 75 kW 
Ashoogte mast: 24,5 of 32 m 
Uitvoering mast: Buismast, volblad verzinkt 
Wieken: 2~bladig, glasvezelversterkt 

polyester 
Toerental: Variabel, 80-120 omw.1min. 
Generator: Asynchroonsysteem met 

mutatorregeling 
KruHnrichting: Geheel automatisch 

werkend kruiservesysteem 
bediend door windvaan. 

Werkgebied: Windsnelheid: 3- 40mlsec. 

ENERGIE-OPBRENGSTEN 
Locaties Wind~ Opbrengst/jr: 

snelh. op 
as hoogte 

Binnenland 4-5 m1s 70.000-100.000 kWh 
Kustgebied 5-6,5 m1s 100.000-160.000 kWh 
Pal aan de 
kust 6,5-8 mts 130.000-200.000 kWh 

UNIEKE KENMERKEN 
* Fail-safe ontwerp d.m.v. meervoudige vei

ligheidssystemen. 
• Hoog beschikbaarheidspercentage. De 

windturbine blijft ook bij zware storm in 
bedrijf en levert dan zijn nominale vermo
gen. 

.. Daar de molen met een variabel toerental 
werkt, levert de molen bij lage windsnelhe
den ook reeds vermogen. 

• Hoog rendement. De opbrengsten van de 
bestaande molen verschijnen regelmatig in 
de "Top-tien" van Nederland. 

• Zeer laag geluidsnivo. De Lagerwey wind
turbine behoort tot de geluidarmste en kan 
daarom ook in rustieke omgeving geplaatst 
worden. 

• lage onderhoudskosten tegen vaste prijs 
per jaar. 

• Een jaar volledige garantie op onderdelen 
en uitvoering. 

LAGERWEY WINDTURBINE 
Garderbroekerweg 175 

3774 JO KOOTWIJKERBROEK 

Tel.: 03423-226512353 

Gelukkig 
kan 't anders 

Drie maal daags aan tafel kunnen we 
rekening houden met het milieu. 
Minder vlees en biologische produkten zijn 
een gezonde ontwikkeling, tot in de Derde 
Wereld toe. 
Er zijn volop mogelijkheden om zuiniger om 
te springen met energie en grondstoffen. 
De Kleine Aarde propageert zo'n gezonde, 
milieuvriendelijke leefwijze, die ook een 
duurzame ontwikkeling in andere landen 
mogelijk maakt. Ideeën genoeg. Doet u mee? 

Steun het werk van De Kleine Aarde door f 25,- of meer 
over te maken op giro 52730 van De Kleine Aarde in 
Boxtel en vermeld 'nieuwe donateur'. Een 
Welkomstpakket ligt voor u klaar en u krijgt dit jaar vier 
keer het tijdschrift De Kleine Aarde in de bus! 

Vraag cle gratis aktiviteittmknnt aan! 
Bel 04116-84921 

De Kleine Aarde 
Gezond leven in een schone toekomst 
Postbus 151, 5280 AD Boxtel 

DRAAGT STRAKS IEDEREEN 
EEN BRIL? 

Wat dacht u ervan om straks zo te winkelen? Omdat 
vervuilers niet wilden stoppen met vervuilen. Wal 
dacht u ervan om straks zo uw kinderen naar school 
te brengen? Omdat sommigen ons milieu als stort
plaats voor chemisch afval bleven zien. Wat dacht u 
ervan om straks zo te leven? Omdat men het persé 
nodig vond om kernproeven te blijven doen. Wal 
dacht u ervan om nu donateur van Greenpeace te 
worden? Omdat het echt de hoogste lijd is. 

Ik help Greenpeace en wo,d donateur. Als ik m!n.l10,· stort, krijg Ik boven· 
dien 4x per jaar het Greenpeace Magazine. Daze bon gaat naar: Greenpeac:e, 
Antw.nr. 10734, 1000 RA A'dam. Direkt storten kan ook: op gironr. 3955530 
(o.v.v. 'nieuwe donateur'}. 

Naam=------------------
Adres: ________________ _ 

Postcode; _____ Plaats: ________ _ 

(advertentie) 

een fusie van Drukkerskollektief Salsedo en 
Drukkerij de Werkwinkel. 

vanaf3 april 
Slingerweg 93 

4814 AZ Breda 
Tel.: 076-200210 



NIEUWE CATALOGUS SME 

De nieuwe catalogus van de Stichting 
Milieu Educatie (SME) ls uit. De cata
logus 1989 geeft informatie over tach
tig uitgaven van SME, kost niets en is 
telefonisch aan te vragen vi~ 030 -
713 7 34. 
Het tiJdschrift ~lilieu Educatie van SME 
v~rschijnl tegenwoordig tien keer per 
jaar . Met meer aandacht voor kant-en
klaar· les ma ter i aal voor de bovenbouw 
basisonderwijs ên voor de onderbouw 
voortgezet onderwijs . 
Het januarinummer gaat over Antarctica, 
het februarinummer over Verkeer en Ve r
voer, i n maart over het Coniliair Pro
ces en in april over Natuurbeheer. Een 
jaarabonnement kost f 42,50 (stude nten 
f 37,50); losse nummers zes gul d en . 

WISE ZOEKT SPONSORS 

De World lnformation Service on Energy 
(WISE) geeft een nieuwsblad uit met 
informatie voor allen die zich bezig
houden met de problemen rond kerne ner
gie. Steeds meer g roepen in de Derde 
Wereld en Oos t-Europa willen dit WISE
News-communique ont vangen, maar kunnen 
het niet betalen . 
De vraag naar g ratis abonnementen op 
het News-communique groeit echter zo 
hard dat WISE alléén niet in die be
hoefte kan voorzien. Daarom is WISE 
op zoek naar sponsors; mensen die or
ganisaties in de Derde We reld en Oos t
Europa willen steunen door de kosten 
te dragen van een gratis News-Communi
que voor hen. 
Wie hier wel iets voor voelt, wordt 
verzocht contact op te nemen met WISE
Amsterdam, postbus 5627, 1007 BP Am
sterdam, 020 - 853 857. 
Het Engelstalige News-communique ver
schijnt twe e keer per maand. Een jaar
abonnement kost f 80,- (instellingen 
f 150,-) . Wie twee nummers in één keer 
wenst te ontvangen, betaalt slechts 
I 45,- (instellingen I 75,-). 

Fo t o : Hans van Dijk 5 X 5 UUR 020 - 2G 26 20 
Met ingang van 17 april heeft de Mil
ieutelefoon een nieuw nummer: 020 -
26 26 20. De openingstijden zijn van 
maandag tot en met vrijdag, van 9.00 
tot 14 . 00 uur. 
In 1988 zijn meer dan driedu1zend 
telefoontjes binnengekomen bij dit 
onderdeel van de Vereniging Milieu
defensie en nu wordt er veertig keer 
per dag gebeld . Reden dus om flink uit 
te breiden. 
Speciaal voor deze gelegenheid gaat de 
Milieutelefoon extra aandacht geven 
aan een actie rond reclamedrukwerk en 
aan de alternatieven voor gebruik van 
tropisch hardhout door consumenten 
(kozijnen, deuren e.d.) . In samenwer
king met v~m. z ullen begin april infor
matiepakketten hierover verschijnen, 
waarin wordt aangegeven op welke manier 
consumenten zelf iets kutmen doen aan 
het slinkende bomenbestand . 
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