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~KOLOFON EDAKTIDNEEL

Beste mensen,
Doordat het derde nummer ernstig verlaat was, hebben we dit
jaar de 6 nummers niet gehaald. We hebben dit proberen te c~
penseren door een dubbelnummer en door nog meer kwaliteit in
de laatste twee nummers te stoppen.
Er is weer veel gebeurd sinds de laatste Atoomalarm verscheen.
Naast negatieve. b.v. dat er voor Lingen en Gronau vergunning
en zijn verleend, dat de financiering van Kalkar nu rond is.
dat er inde Maas (drinkwater voor 3 miljoen mensen) de eerste
radio-actieve stoffen van kerncentrales al aangetroffen zijn,
zijn er ook positieve dingen gebeurd. De energiewinke1 is ge
opend, radio Atoomalarm ( iedere woensdag van 8 tot 9 uur op
103 meter) is in de lucht. in Amerika zijn al weer 2 in aan
bouw zijnde kerncentrales geschrapt (sinds aug. vorig jaar nu
al 8) en er zijn steeds meer mensen die zich bezig houden met
de alternatieve energievoorziening.
Ook de E.G.D. gaat zich daar nu noodgedwongen mee bezig houden.
Noodgedwongen, omdat er door het op grote schaal bezuinigen op
energie, het inkonen van "goedkope" stroom uit Duitsland (de

kleinverbruiker betaald daar ongeveer 40% meer voor een kWh als
ons) en de landelijk heersende pvercapaciteit, de Helpmancentrale
en één unit van de Hunzecentrale stilgelegd worden.
Om de mensen die nu "onzin" werk (de term is van Bê Bos) doen.
nuttig in te zetten wordt gedacht aan warmte-kracht koppeling pro
jecten en windenergieparken. Beter laat. dan nooit.
Als de B.H.D. vanwege de financiele perikelen (de een zegt 7,2 mil
joen te weinig, de ander 13,8 te veel) niet door was gegaan,
was er weer kans op mogelijke proefborinqen. Want zolang er nog
zoutkoepels bestaan zal de atoomlobby volhouden dat veilige opslag
mogelijk is, en jouw bezwaren afdoen als emotioneel.
Na Geertsema (bankovervallen) gelooft de "werkgroep voor gezag en
vrijheid" dat aktievoerders betaald worden d.m.v. subsidies.
Deze subsidies zouden stopgezet moeten worden omdat aktievoerders
"rode fascisten" zijn en als "ettergezwellen uit deze samenleving
gesneden"moeten worden. Orde en gezag moet er heersen. Waar hebben
we dat toch eerder gehoord?
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EiYjnaren Harrisbur~ willen 10
ml ard van NRt.
Gêneral Pu611C Utilities en haar
drie dochterondernemingen, waar
onder Metropo1i tan Edi son, heeft
de Nuclear Regulatory Commission
in 1980 gevraag~ om schade voor
Harrisburg te vergoeden. De NRC
heeft dit op 8 juni 1981 geweigerd.
De eigen~ren van Harrisburg zijn
in december 1981 naar de rechter
gestapt, om hun claim van 4.010.000
dollar kracht bij te zetten.
Het belangrijkste argument van
GPU is, dat de Nuclear Regulatory
Commission had kunnen weten dat
een ongeluk als met de kerncen
trale te Harrisburg mogelijk was.
Dit ongeluk lijkt op een voorval
met de Kerncentrale Davis Besse
van september 1977. De NRC heeft
de elektriciteitsbedrijven niet
ingelicht over dit ongeluk. Als
de NRC dit wel zou hebben gedaan,
zouden er maatregelen genomen
zijn zodat het ongeluk van 28
maart 1979 te Harrisburg voorko
men had kunnen worden.
De schadeclaim bestaat uit de
volgende onderdelen: 430 miljoen
dollar voor reparatie. vervanging
of verbetering van de uitrusting
en voor verbeterde opleiding van
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personeel; 1,59 miljard dollar
voor vervangende stroomkosten;
950 miljoen dollar wegens gederf
de inkomsten; 40 miljoen dollar
wegens gestegen financierings
kosten; SOO miljoen dollar wegens
geTnvesteerd kapitaal voor het
geval dat de kerncentrale niet
meer in bedrijf kan komen.
Het water in de omhulling van de
kerncentrale en in de hulpgebouwen
is intussen behandeld met zogeheten
Epicor-2 en SOS-methoden. Daarmee
worden de radio-aktieve stoffen
uit het wat~r gehaald. Volgens
woordvoerders van het Department
of Energy moet het Epicor-2-systeem
niet nog eens gebruikt worden. Dit
systeem maakt gebruik van een mengsel
van organische en anorganiSche
bestanddelen. De hoge doses radio
aktiviteit kunnen inwerken op de
organische bestanddelen, waarbij
waterstofgas (explosief) vrij
komt. De containers met radio-aktief
afval zijn van goedkoop staaal gemaakt
en niet berekend op een lange levens-

duur. Men glng er bij het ontwerp
vanuit, dat de containers onmidde1ijk
vervoerd zouden worden. Toch staan
deze containers al twee jaar bij de
kerncentrale.
Nucleonics Week, 10 december 1981.

Subsidie bepleit voor zelfopwek
kers.
De Milieufederatie Groningen heeft
het provinciaal bestuur van Gro
ningen gevraagd subsidies t~ geven
aan mensen die zelf stroom op wil
len wekken met een windmolen. De
provincie zou een investeringssub
sidie moeten geven aan windmolen
bouwers, zo meent men, omdat ie
dereen er bê-amg bok geeft wanneer
mensen overgaan tot het produceren
van schone stroom. De milieufede
ratie wijst daarbij op een besluit
in Friesland om subsidies te geven
aan zelfopwekkers.
Nieuwsblad van het Noorden,27-1-82



Joop Boer

DODEWAARD?
ILJOENENSTROP !

In 1980 kostte stroom uit de Eems
centrale echter maar 10.02 cent/kWh.
Dodewaardstroan : 13,56 cent/kWh en
Borsselestrooom 6 Of 13 cent/kWh.
Liegt Jan Terlouw, liegen de cijfers
of de ambtenaren? Volgens Jan zelf.
is hij een kernenergie-deskundige.
hij heeft kernfysica gestudeerd,
hij kan het weten.
In Duitsland echter kant men ook
uit op hogere cijfers. Het blad
'Atomwirtschaft', gezaghebbend.
gründlich, pro-kernenergie
becijfert. dat Duitse atoomstroom
10.1 cent/kWh kost. Als men de
door vertraging veroorzaakte

kernenergie gratis

in de rest van Nederland gemiddeld
goedkoper was dan van de EGO.
Nu staat er in Nederland nog een kern
centrale, die negen keer zo groot
is, nl. 450 MegaWatt tegen de 50
HW van de GKN. Hoe staat het daarmee?
Volgens de direktie kost Borssele
stroom ongeveer 6 cent/kWh. Het
Energie Komité Zeeland komt op 13
cent/kWh (3). Hoe dat kan? Heel
eenvoudig, door alle kosten mee
te rekenen. Ook cre-Kosten van op
werking. opslag, verpakking en
ontmanteling. bewaking, veiligheid,
verzekering. Als Jan Terlouw gelijk
zou hebben" zou 'gewone' stroan
(in 1980) dus 10 cent duurder zijn,
dan Dodewaard of Borsselestroom
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Eemscentrale
ct./kWh

overcapaciteit ook kleiner geweest,
en hun stroom nog goedkope'r.
Nu koopt de EGO maar 1/20 van alle
Dodewaardstroom. Voor heel Nederland
is de strop twintig keer zo groot,
in totaal 20 x f 8.000.000,-- =
f 160.000.000,--.
Eigenlijk 1I0g meer, omdat de stroan
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2.82
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17,53

Hunzecentrale
ct./kWh

1969
1970
1971
1972
1913
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981 (raming)

hoe duur is het?

Jaar

Hierover verschillen de meningen
nogal. Daarom eerst wat harde cijfers
van het EGO zelf.

De kostprijs van de in de Hunze- en Eemscentrale opgewekte kWh, alsmede
de kosten van de ingekochte kWh uit de GKN-centrale

emcentrales staan dan Mer.

De diskussie over kernenersie gaat
steeds, meer over de kosten van'
kernenergle. Vanult delndustrie
~rotesteert men steeds heftlger
e~n de te dure stroom in Neder

la • In net buitenland zou energie
~oedkoper ZlJn, omdat er meer'

ns aller EG~ daarentegen Maf op
4 februari 1982 voor de ROïO toe
dat Dodewaardstroom duurder was
dan EGO-stroom. Wle heeft er nu
gehJk1 .

Hieruit zie je direkt dat Dodewaard
stroom flink wat duurder is, gemid
deld over 1969-1981 is dat 3,5 cent
duurder per KilOWatt uur (2). Dat
heeft de EGD dan ook tot nu toe
circa acht miljoen gulden, meer
gekost, dàn wanneer ze d1e stroom
zelf hadden opgewekt. Dan was hun

Kemene~le zou dr1e à Vler keer
zo goed~op ziJn. öokJan Terlouw
beweerde o~ ZZ Januari 1982, in
de tweede amer, dat kernener~le
10 cent per R,loWatt uur goed oper
was dan ult-:as- of o11ecentrales
Ö1).
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vervangingsstroom meerekent,
dan wordt dU 16,1 cent/kWh (4).
Alle gegevens wijzen er verder op
dat de officiële kosten veel
te laag zijn. Laten we even naar
Dodewaard kijken.

Dodewaard duurder

waarom?
Afschrijving. Deze centrale
wordt in 1~jaar afgeschreven, van
1969-1984. Hij kostte f 160.000.000,
dus ruim f 10.500.000 per jaar.
Er is nu echter nog geen cent
gereserveerd voor ontmantelings
kosten. Dat moet nog na 1984
gebeuren. Volgens de EGO-direktie
kan ontmanteling een veelvoud
van f 79 miljoen gaat bedragen (5).
De kosten,per jaar zullen dan
hoger worden en daarmee ook de
stroomkosten.
Opwerking. Het kontrakt van Dode
waard met Engeland. Windscale,
laat kostenstijgingen toe. Die
zijn enorm gestegen. In 1971 was
dat nog fBO/kg. nu kost dat
f 2000/kg. Die kostenstijging
is nog lang niet doorberekend in
de officiële cijfers.
Verzekerin • Er is een speciale
ernenerg1ewet. waardoor de

aansprakelijkheid beperkt is tot
f 100 miljoen en tot 10 jaar.
Was dle wet er niet, dan zou de
verzekering en kernenergie heel
wat duurder zijn, als er al een
maatschappij was, die wil verze
keren. Harrisburg bijv. heeft
een claim ingediend van 10
miljard. In Nederland is de staat
nog tot êên miljard aansprakelijk.
daarboven wordt niets meer uitge
keerd.
Experimenten met plutonium. Dode
waard lS geen kommerclgle centra
le. er wordt ook allerlei onder
zoek gedaan. Samen met België
bijv. onderzoeken ze het gedrag
van splijtstofelementen,. waarin
zowel uranium als plutonium zit.
Dat onderzoek gebeurt t.b.v.
de ·snelle kweekcentrale" in
Kalkar (die noch snel is. noch
kweekt). Nederland wil zich uit
het Kalkarprojekt terugtrekken;
dat onderzoek is sowiewo overbo
dig. We kunnen ons geld wel beter
gebruiken.

Nieuwe investeringen. Er zijn nu
plannen om een installatie te
gaan bouwen, die het volume van
het radio-aktief afval gaat
verkleinen. Dat kost miljoenen.
en de radio-aktiviteit wordt
er echt niet minder van. Die
miljoenen moeten vOOr 1984 worden
afgeschreven, in twee jaar dus.
Daardoor wordt atoomstroom de
komende jaren flink duurder.
Het besluit over deze laatste in
vestering moet nog genomen worden.
Dat gaat in april 1982 gebeuren.
door de kommissarissen van de
GKN (7). als dat niet voorkOmen
wordt. Als Dodewaard gesloten
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wordt, zijn die investeringen over
bodig. Gaan die investeringen
door. dan worden de kosten van
sluiting hoger en daarmee de
kansen op sluiting kleiner.
De nog te benoemen Kommissie-Beek.
die de sluiting van de kerncentra
les gaat bestuderen, zal nl.
waarschijnlijk ongetwijfeld kosten
aspekten het zwaarst laten wegen.
Bovendien betekenen die investe
ringen een aantasting van de
status quo. en daarmee een verkrach
ting van de BMD. Daarom moeten we
die investeringen tegenhouden.
Dat kan bijv. door druk uit te
oefenen op de GKN-kommissarissen.
waarvan de EGO er ook éên levert.
waarschijnlijk de EGD-voorzitter.
Bé Bos. van de PvdA. Dat zou dus
goed moeten zitten: de PvdA is
vOOr sluiting. Toch is het raad
zaam daar niet teveel op te ver
trouwen.

ll) Tweede Kamer, Rijksbegroting,
22 jan. 1982, Hoofdstuk XIII.
nr. 53, Lijst van antwoorden.
antwoord 86.
(2) Brief EGO-direkteur H.B. Martens,
30-12-1981.
(3) Zwartboek Kerncentrale Borssele.
(4) Atomwirtschaft, juni 1981, bld.
357. 358: "Verzögerungskosten des
Deutschen Kemkraftwerkbaus".
(5) Jaarverslag 1980, GKN.
(6) Bijlage agenda Algemeen Bestuur
EGD, 16 okt. 1980.
(7) Mededeling GKN. febr. 1982.

'I.'
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Kerncentrale in VS dicht door lek
De kerncentrale Ginna bij Ontario
in de Amerikaanse staat New Vork
is gisteren uitgeschakelt nadat ra
dio-actieve stoom was ontsnapt uit
een warmtewisselaar. Het personeel
is geëvacueerd. Vermoedelijk is de
warmtewisselaar gescheurd. Het lek
zou inmiddels gedicht zijn.
De woordvoerder van de kernenergie
commissie in Washington kon nog
Diets zeg~en over de hoeveelheid
radio-act,viteit die in de atmos
feer terecht is gekomen. Hij had ook
geen antwoord op de vraag of er ge
vaar bestond voor de ongeveer
45.000 ,mensen die binnen een straal
van vijftien kilometer rondom de
centrale wonen. Er is in ieder geval
niemand uit het gebied geëvacueerd.

(uit de Winschoter van 26-1-82.)

ODOODOOO

FESTIVAL
OOOOOooD.:5

kond pasen 1982 gaat er in 15 biosco
pen in Nederland een film in première;
een film die een registratie is van een
concert. gegeven in september 1979 door
een groot aantal Amerikaanse groepen
in Madison Square Garden in New Vork.
In de film zijn onder andere te zien:
Bruce Springsteen, the Doobie Brothers,
Jackson Browne, James Taylor en Bonnie
Raitt. Het concert werd georganiseerd
door MUSE (Musicians United for Safe
Energy). De baten van het concert en
de opbrengsten van de plaat en de ftlm
die van het concert gemaakt werden,
waren bestemd voor de anti-kernenergie
beweging in Amerika.
Het is de bedoeling dat de film hier
in Nederland gelanceerd wordt door
middel van een groots opgezet festival.
De baten van dit festival zijn,bestemd
voor de AKB in Nederland. en zullen
verdeeld worden door een spectaal
voor dit doel in het leven ge.roepen
stichting. waarin mensen uit de hele
AKB zullen zitten. De voorbereidingen
voor het festival zijn inmiddels al
tamelijk ver gevorderd. Het gebeuren
zal plaatsvinden op 9 april en voor die
datum is er ook al een hal besproken
(de Irenehal in Utrecht). Diverse
bands hebben al toegezegd mee te
willen werken. Dat zijn (onder voorbe
houd): JACKSON BROWNE. BONNIE RAITT,
GRAHAM NASH, NElL YOUNG, JOAN BAEZ,
POCO, JOE WALSH, DAN FOGElBERG, DAVID
CROSBY, TOM PETTY &THE HEARTBREAKERS,
IAN DURY, THE CLASH en QUARTER FLASH.
Deze artiesten zullen speciaal voor
dit ene concert naar Nederland komen
en tegen onkostenvergoeding spelen.
De technische organisatie (appara
tuur, podium. belichting etc.) is
in handen van MOJO PRODUCTIONS en
Harry de Winter neemt de begelei-
ding van de bands voor zijn rekenino.
Nu is het de bedoeling dat het
niet zomaar een popfestival wordt.
maar dat het geheel een duidelijke
politieke kleur krijgt. zodat
mensen die uitsluitend voor de
muziek komen ook gefnteresseerd
worden in de AKB-strijd. Dat
houdt in dat er standjes moeten
komen, sprekers, tentoonstellingen.
videotoestanden etc.
Vandaar de vraag aan jullie of
jullie groep/organisatie mee wil
werken aan de politieke invulling
van het concert en op wat voor
een manièr jullie dat eventueel
zouden willen doen. Voor meer
inlichtingen en/of reakties
kunnen jullie kontakt opnemen
met Renê of Eus van het LEK.
tel. 020-221366 toestel 8.
Zouden jullie, in verband met
de korte tijd die ons nog rest.
s.v.p. vOór 1 maart willen reageren?
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het proces
Het dodewaa~d proces in Arnhem
ei ndigde zonder verdachte n en zon~

der publi ek. We gi ngen weg omdat
we het niet eens waren met de gang
van zaken. Tijdens de rechtzaak 1s
duideli jk gebleken dat de ar restat
iet eams en M.E. zich bui t ensporig
gewelddadig gedragen hebben , en dat
gigant i es veel CS-gas gebruik t l s.
terwi jl er naar de gevolgen deer
van nog haast geen onderzoek gedaan
l s.Goldberg en Feljlbrief zouden
bu i ten schot bli j ven, ondanks dat
ze foute in fonnat i e gegeven hadden
(of gelogen hebben ) . In totaal zou
den er 760 t ra angas granaten ge
bruikt z1jn b. v•• terwi jl bekent 1s
dat er 1n de eerste 2 uur van de
charges al 500 waren . En zo hielden
ze vol dat er maar ~ên incident ge
weest l OU zijn met een spuitbusj e
CS-gas. en dat er nie t met "brand-

bluscil inders· CS-g as verspreid zou
zi j n.
Nee , de recht bank vond ni et dat ze
de resul t aten van het onde rzoek
naar het politi e optreden in Dode~

waard , het onderzoek naar CS-gas
en de mogeli jke hoorzi t t ing van de
kamercomiss ies voor binnenlandseza
ken en j usti t ie nodig hadden voor
de beoordel i ng van het ten la ste
gelegde.
Nu bleven Gol dberg en Feij l brief
weer buiten schot . daarom l fepen we
massaal weg. • • . •
Op 4 j anuari kwam de uitspraak: va
derend van 3 maand onvoorwaarde
li jk tot vri j spraak. De veroordeel 
den waren i n Dodewaard om t e laten
zien waar het hum om t e doen is : de
kerncentral e. en niet het gewel d
van Goldberg en Fei j l br i ef.
Allen zi jn in hoger beroep gegaan.
Hi eronder vol gt een opzetver k1ar-i ng.
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opzetv erklaring
Wij zi jn opgepakt. omdat wij i n
Dodewaard waren van 19 t ot 22
september. Dat ont kennen we niet
en dat willen we ook nie t ont ken
nen. Wij zijn er trots op dat we
er gewees t zi jn en dat we gedaan
hebben wat we moesten doen . Name·
lijk ons prtltest laten klinken
tegen kernenergie.
Het heel ons lij f willen wij ons
tnaetten om het onti j van kernener
gie en daarmee ook de politiestaat
met fas ci sti sche trekken te keren.
Oaarom waren wij daar . Daarom
zijn wij ook opgepakt . omdat de
s taat geen verzet tolereert die
zij zelf niet i ngedamd heeft .

We staan hier terecht. omdat we
via ons verze t ons verdedigen
tegen kernenergie .
Kernenergie is een reeëte bedrei -



verrl] ki ngs

splitsingsgevaren

Ook hopen radio-aktieve deeltjes
zich op in je lichaam en blij ven
daar j e hele leven j e cellen be
s t ralen. Al i n 1966 ste l t de
-Inte mat ional Commi ss ion on
Radiologic Protection" vast.
dat het overeengekomen nivo van
blootstell ing aan st ral i ng niet
werkelijk vei l i g is . Maar men
heeft gekozen voor een komprom is
tussen het schadelijk effekt en
de -zogenaamdeNsociale voordelen.

Iedere trap van de kernbrandstof
cycl us is l evensgevaar l ij l. Het be
gint bi j het ontginnen van urani um .
Hierbij komt een radio-aktief gas
vri j: radon . Wanneer mijnwerkers
dit radio-aktie ve gas i nademen
kunnen zij l ongkanker krijgen .
omdat het de cellen van de longen
bestraalt . Honderden mensen die
in de uraniummi jne n gewerkt hebben
zi jn al ges torven aan l ongkanker.
IoIlORO::: :
Als de grondstof voor de kerneen
t ra les eruitgehaald is . blij ven er
in de omgevi ng van de mijnen hopen
(li cht radio-akt i ef ) gesteente
en gruis over. De wind en regen
vers prei den redto -a kt teve deeltjes
over het land. Het aantal gevallen
van kanker en het aantal miskramen
en misvormde babies in de omgeving
van de mijnen i s vele ma len hoger
dan elders in het land. HOORD! : : :

ging voor mij en voor al le mensen
op deze wereld . KERNENERGIE IS
KIORO:
Ik zal nu ui tleggen waarom kernener
gie moord is en op het aspekt van
de radfo·aktieve s t ral i ng i ngaan.

straling
Of het nu om redt o-exrt eve straling
gaat vanuit de nat uur . of door
mensen geproduceerd. er bestaat geen
veilige hoeveelheid. Ons l i chaam
is opgebouwd uit bi ljoenen cel l en.
In elke cel zit een kern en daari n
zitten weer genen. Al s een cel be~

st raald wordt. veroorzaakt die s rra
I1ng mutaties (veranderingen) aan
de genen. De cel overleeft. maar
houdt zich 5 tot 40 jaar rustfg .
Maar op een dag wordt de cel woest
en deelt zich i n mi l joenen even
beschadigde cel l en. Dit is kanker .
Ook kan bijv. een sperma- of eicel
overleven. maar de genen in de
cel zijn aangetast. zodat het ern
st ige gevolgen kan hebben voor het
nages lacht . Als het ki nd de zwanger
schap overleeft , ~an het opgroeien
tot een zi ek en mtsvonmd mens .
Ook lopen zi jn/haar kinderen weer
kans op deze misvormi ngen. Bi j
hogere dosis st ral i ng ste rven je
cellen direkt af.
Plutonium en alle andere radio
aktieve deeltjes zijn zo gevaar
li j k. dat geen dosis . hoe klein
ook. bestaat. die geen kanker
veroorzaken kan.
Normaal i s er bij elk vergif een
drempel. waaronder het gif nauwe
lijks schadel ijk is . Bi j STRALING
bestaa t er geen veilige drempel:::

c yclus gevaren

Nadat het urani um in de zgn . ultra
centrifuges is verrlj kt~ wordt
het in brandstofstaven verpakt en
naar de kerncentra les gebracht .
Die staven worden gebruikt voor
het atoomspl itsingsproces i n de
centrale . wat energie oplevert .
Bij het splitsen van de kernen.
splitst het uraniumzich 1n
honderden zeer gi ft i ge radio
akti eve elementen, zoals Jodium
BI. Strontium 90 en Plutonium.
St ront i um 90 zet zich i n de
beenderen af waar het botkanke~

of leukemie veroorzaken kan.
Radio-aktief Jodium zet zich in
Je schi l d~Her af en op een dag
veroorzaakt het schi ldkl i erkanker.
Plutonium veroorzaakt t ienta l len
soorten van kanker.
Bij l ozi ngen. afval . grote en
l lei ne ongelukken komen deze
s toffen vrij . In Dodewaard zijn
reeds enkele werknemers op
non-aktief gezet . omdat zij een
te hoge dosis straling binnenkregen .

opwer kingsfabriek
Het uranium dat in de centrales
vertlruik t is. moet opgewerkt
worden. Di t houdt i n dat het
resterende uranium en het gevonAde
plutonium geisoleerd worden van
het overige afval . Er blijft bi j
die opwerking een grote hoeveelheid
afval over. Di t afval gaat terug
naar het land waar de verbrui kte
staven vandaan komen.
Op het 1II0111ent draaft er nog lllIa r
êên kommerciële opwerkingsfabriek.
de nest is gesloten vanwege de
vele ongelukken. waarbi j veelvuldig

CS-GAS
getuige-deskundige :
In het amerikaanse parlement werd
CS-gas -t he biggest killer i n
Vietnam- genoemd. TNO . waar de
nederlandse overheid haar gege
vens omtrent CS-gas aan ontleent .
maakt geen geen gebruU van de ëe
schfkbare gegevens over Vi et nam.
Deze zi j n niet -wet enschappel i j k.
ze gaan l iever uit van controleer
bare en ferivieerbare dierproeven.
Dodelijke concentrati es voor die
ren worden omgezet in dodeli jke
concentraties voor mensen. Krakers
i n Amsterdam konden in juli ' 80
ternauwemood ontsnappen uiteen
ruimte waa rin zo' n dodelijke con
cent ratie aanwezig was.
CN· en CS·gas komen ui t een groep
cheetcej t en die hnkel"Verwekkend
is (huidkanker werd aanget rof fen
i n de VS bij agenten die bij de
monstraties i ngezet werden) .
Oe aangegeven concent rat ies per
gram CS zi jn berekend voor gebruik
bij droog eeer en in wolkvol"ll.
Als je granate n t ussen mensen in
~ooit. of het i n hun gezicht spuit
(spuitbusjes . brandbl usapparaten)
kom je ver boven de aangegeven
concentraties. Zoa ls i n Dodewaard .
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gevolgen
Effekten op korte termijn van hoge
dosis CS-gas :1- ste graads brand
wonden . en bi j zweten of nat weer
(of bij gebruik van spuitbusjes )
2-de graads. longbeschadigfng
(droog weer). astma aanvallen en
bronchttus (nat weer).
Effekten op langere t ermijn: ont 
regelde menstruatie (4 cycli) . hef-

ti ge buikkrampen. hoofdpijn. ex
treme moeheid (4 week) . l usteloos
heid.labiel gedrag (huiler i g) .
angst . sl apel oosheid en moei l i jk te
genezen exceem.
Daarnaast i s CS-gas embryotoxtsch:
Een vrouw die tijdes haar zwangers·
schap in aanraking kwam met hoge
concentraties CS-gas (Pierson
straat) kreeg een kind waarvan de
voedjes misvormd waren.



Jack Hoeksema

berg in de wereld, dus als je
zelf maar gaat verrijken. moet
je - omdat je duurder bent dan
landen als Amerika- je wel gaan
storten op de Derde Wereldlanden.
Zuid-Afrika of Brazi1ie, landen
waar Amerika niet aan wil leve
ren.

gevolgen

PROLIFERATIE

Gevolgen voor Almelo. In '83 levert
de fabriek die ultra-centrifuges
in Gronau maakt (M.A.N.)de eerste
centrifuges af. Deze zijn straks
20% beter als de centrifuges waar
in Almelo mee gewerkt wordt.
Dus kan deze verrijkingsfabriek
veel voordeliger produceren.
Daarnaast zal Duitsland zich uit
Almelo terugtrekken (waar het
nu voor de helft in zit). De
duitse markt zal straks dus wel
wegvallen, Nederland haalt z'n
verrijkt Uranium uit Amerika, dus
waar zal onze kapaciteit straks
voor gebruikt worden? Misschien
wordt dit straks een argument om
in Nederland nieuwe kerncentales
te bouwen om de werkgelegenheid
in Almelo niet op de tocht
te zetten~

gevaren

Voor de bouw van de ultracentrifu
gefabriek in Gronau. vlak over de
grens bij Enschede, zijn de ver
gunningen binnen. Ze beginnen nu
zo spoedig mogelijk met de bouw.
Het eerste gedeelte, dat halverwe
ge de jaren tachtig gereed komt
zal een capaciteit hebben van 400
ton per jaar. Het hele projekt
voorziet in een capaciteit van
1000 ton en zal 1 miljard Duitse
Mark kosten. De opdrachtgever Ura
nit, zit met I'tederlanden Engeland
in de Urenco. Samen besloten ze
een ultracentrifugeprojekt op te
zetten met een capaciteit van 2000
ton. In Capenhurst (Engeland)
staat een fabriek voor 60D ton en
in Almelo werken ze na de uitbrei
ding van vorig jaar naar een capa
citeit van 625 ton in '85-'86 toe.
De proeffabriek in Almelo is ge
sloten omdat de werknemers nodig
waren bij de uitbreiding. De rege
ring heeft gezegd dat er in 1985
2400 mensen zouden werken. Nu wer
ken er 400 mensen en het ziet er
niet naar uit dat dat meer gaat
worden.
Er was altijd een afspraak dat Ne
derland eerst z'n 650 ton zou moe
ten hebben bereikt. voordat er in
Duitsland gebouwd mocht worden.
maar omdat ekonomische aspekten nu
eenmaal zwaarder gelden dan af
spraken, gaat het gewoon door.
Nog zo'n afspraak was dat Duits
land na 1945 nooit zelf nucleair
materiaal voor atoomwapens zou
mogen maken. Met een u1tra-centri
fugefabriek kun je uranium net zo
verrijken als je zelf wilt.

Ik zal nog even opsommen wat er
mis is met een ultracentrifuge
fabriek.l'tamelijk:
I.Je kunt er hoogverrijkt Uranium
235 mee maken. dus materiaal voor
atoomwapens.
2.Bij een verrijkingsfabriek
komt niet alleen verrijkt Ura
nium-235 vr;j, maar ook uranium
met erg weinig U-235, en dat is
de basis voor een snelle kweek
reaktor. Deze verbrand welis
waar plutonium. maar de bedoe
ling is dat het verarmde U-235
daarbij omgezet wordt in pluto
nium. Vandaar de naam kweker.
3. proliferatie: net als we in
Almelo gemerkt hebben werk je
hier met gevoelig materiaal. En
als je de kennis voor een verrij
kingsfabriek kunt stelen, heb
je al bijna de atoombom in huis
(zie de pakistaanse bom).
4.Er is al een verrijkt uranium-

LoRDNAU
~---------

De enige weg die ons openblijft is
weer druk uitoefenen om deze atoom
waanzin te stoppen. Het antwoord
van de overheid is ons vast te
zetten en te laten veroordelen.
Wanneer u als rechter hieraan mee
werkt moet u weten dat u direkt
meewerkt aan het in standhouden
van kernenergie. meewerkt aan
misvormingen. kanker en vernietiging
van ons. onze kinderen en alles
om ons heen.

KERNENERGIE IS, MOORD:~!!

afval
Elke kerncentrale produceert een
aanzienlijke hoeveelheid hoog
radio-actief afval. Dit afval blijft
duizenden jaren radio-activiteit
uitstralen. Zo lang moet het buiten
het milieu gehouden worden. De
langste tijd dat het nu geiso1eerd
kan worden is tien jaar.
De radio-aktieve deeltjes die
nu vrijkomen. komen in het milieu
terecht en zullen langzamerhand
de hele aarde besmetten.
Het loslaten van radio-aktieve
stoffen is MOORD met voorbedachte
rade. en deze moord wordt voortge
zet bij iedere stap in de produktie
van kernenergie.
Maar intussen moet de bevolking be
wijzen. dat kernindustrie gevaarlijk
is. in plaats van dat zij moeten
bewijzen dat het niet gevaarlijk is.

De uitwerking van radio-aktiviteit
op ons en onze aarde is fataal.
Daarom sloegen wij 19 september
weer alarm door de centrale in
Dodewaard te blokkeren met mensen
en onschuldig materiaal.
Tientallen akties in de laatste
tien jaar waren blijkbaar niet vol
doende om het parlement duidelijk
te maken dat Nederland geen kern
energie wil.

DODEWAARD MOET DICHT!:::

Wij deanti-kernenergiebeweging
worden hier aangeklaagd, maar
het zijn de atoomlobby. de over
heid en het Openbaar tlinisterie.
Minister van Thijn, M.E •• stillen,
politie en G.B.O., Burgemeester
Goldberg en Feylbrief die vervolgd
moeten worden. Niet wij, maar
de veroorzakers en beschermers
van de nukleaire ellende moeten
hier terecht staan.

radio-aktieve elementen in het
milieu terecht kwamen en/of
mensen zijn besmet.
In La Hague zijn bijv. tussen 1970
en 1976 1783 besmettingsongevallen
opgetreden. Radio-aktief afval is
meerdere malen in de grond en in
zee en in de lucht terecht gekomen.
Honderden mensen zijn ondertussen
besmet en lopen grote kans op een
dag aan kanker te sterven. /10ORD!:::
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LINGEN EXCURSIE
LUcas KooP!

De regerlng van West-Duitsland is
van plan een vergunning af te ge
ven voor de bouw van een kerncen
trale te Lingen. vla k over de
grens van Drente. Kerncentrales
maken r adio-akti ef af val. Je lOU
dus zeggen: los eerst de pr oblemen
van de opslag vin het atoomafval
op, voordat je begint met het ma
ken van steeds meer atoomafval . In
de West·Du1tse kernenergiewet
staat dan ook dat de ops lag van
het atoomafval 'opgelost' moet
zijn. voordat een vergunning voor
de bouw van nieuwe kerncentrales
afgegeven kan worden . Hoe ste l t
men zich die ' oploss i ng' echter
voor ?
Vol gens de wet van 1976 moet de
definitieve opslag van het kernaf
val geregeld zijn. Men was van
plan het kernafval op te bergen in
de zout koepel bij Gor leben. De wet
van 1976 houdt derhalve in. dat
een bouwvergunning gegeven kan
worden als bewezen is dat het
kernafval veilig opgeborgen kan
worden in de zoutkoepel te Gorle
ben . Maar de boringen te Gorleben
zijn geen sukses en ook volgens de
plannen van de ondernemeing die de
boringen uitvoert , zal de beslis
sing over de geschiktheid niet
voor 1992 vallen. St ri kte uitvoe
ring van de wet van 1976 zou dus
betekenen: in feder geval geen
nieuwe kerncentrales voor 1992 .
Dit vond de atoomlobby onaanvaard
baar en de wet werd zo aangepast,
dat de atoomlobby er mee kom le
ven . Al op 6 mei 1977 kwam in de
wet te staan, dat bouwvergunningen
afgegeven zouden kunnen worden,
als er een voorlopige keuze voor
een vest igingsplaats van een Ent
orgungszentrum gemaakt was (d.w.z.
opwerkingsfabriek plus eindopslag
in zoutkoepel bij elkaar) . In 1979
werd echter besloten , dat er geen
orweridngsfabriek gebouwd zou wor
den in het geplande Entsorgungs
zentrum te Gorleben.
Volgens de wet was derhalve niet
voldaan aan de voorwaarden om een
bouwvergunni ng voor nieuwe kern
centrales af te geven. En dus (11)
werd de atoonwet weer aangepast 
op 29 februari 1980. Nu is de
voorwaarde voor de afgifte van een
bouwvergunning voor kerncentrales
dat er hetzij een tussenopslag·
plaats van brandstofstaven in de
kerncentrales zelf komen zal (de
kompaktops lag). 6f dat er een a
parte tussenopslagplaats zal ko
men. 6f dat er een vestigings
plaats voor een opwerkingsfabriek
is uitgekozan; tevens $OSt er
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voortgang worden geboekt bij het
onderzoek naar de eindopslag van
het atoomafval in zoutkoepels. Oe·
ze voorwaarden zijn dermate slap,
dat er altijd onder verwijzing
naar de toekomst gezegd kan worden
dat het probleèm van het atoomaf
val ' opgelost' is . In NRC-handels 
blad van 12 februar i 1982 staat
dat volgens de Duitse minister van
binnenlandse zaken Beurn het pro
bleem is opgelost doordat kompakt
opslag wordt toegepast en de
brandstofstaven pas na 10 jaar er
gens anders opgeborgen moeten wor
den. Er is geen echte oplossing
van het probleem. omdat ni~nd
kan garanderen dat het atoomafval
tienduizenden jaren veil ig opge
borgen kan worden. Het i s gewoon
weg onaanvaardbaar dat een minis
ter zegt dat het probleem opgelost
is . door een opslag van 10 jaar
toe te staan. De generaties na ons
worden zo opgezadeld met een pro
bleem. De Duitse regering zal ech
ter volhouden: Wi r haben es nicht
gewusst.

In lfn en W-Dld staat een kern-
cen ra e , we e a s n an.

s 19 . oor n ellWsg e-
ri9heid gedreven hebben we gevraagd
of we de kerncentrale konden bë·
zicht igen. Dit kon . Dif vemaal
1s een verslag ervan, en van dê
discussie met de rondleider.

Li ngen
De kerncentrale van Lingen. een zgn.
kokend water reaktor . is in mei
1968 begonnen met productie van
electriciteit. De centrale heeft
een vennogen van 250 """e. Dit wordt
opgewekt door zo'n 12 .5 ton ura
nium. Ter vergelijking. de beide
Nederlandse kerncentrales Dode
waard en Borssele hebben een ver
mogen van resp. 54 en 477 HWe .
Volgens de huidige maatstaven zijn
het alle drie kleine centrales.
Tot 5 januari 1977 is de centra-
le . met onderbrekingen. in bedrijf
geweest. In totaal heeft het
gedurende 551 van de t ijd elec
triciteit geleverd. In het laatste
jaar (1976) was dft s lechts 11. De
onderbrekingen hadden verschillen
de oorzaken, zoal s brandstofsta
venwfsseling. en de reparatie van
verschil lende defect geraakte
onderdelen. Een aantal keren is
er radio-aktief afval in het
mi l ieu terechtgekomen.
In 1978 werden verhalen gepubli 
ceerd over het gestegen aantal
leukemie-gevallen in de buurt
van de kerncentrale . De autori
te iten ontkenden dit direct.
maar namen even later wel het
besluit om de kerncentrale
deffnitief dicht te laten.
Oat dit maar betrekkelijk is.
bewijst wel het feit. dat
de centrale eigenlijk nog
werkt. De produktie van wa~
gaat nog steeds door. en de
reactorkern IllOet doorlopend ge
koeld worden . Dit IIIOet de ko
mende dertfg jaar doorgaan.
Het enige positieve hieraan is
de werkgelegenheid. want er
eoee dag en nacht personeel
zijn. Na deze 30 Jaar wordt
de centra le afgebroken. brokje
voor brokje in beton verpakt.
en ergens neergelegd. in theorie
voor de eeuwigheid.
Dit al les heeft de electrici
teitsmaatschappij er niet van
weerhouden. om een nieuwe kern
centrale te bestellen. De bouw
hiervan moet eind dit jaar be
ginnen. Van verschil lende kanten
zi j n al bezwaarschriften binnen
gekomen . maar ik verwacht dat
de verschillende vergunningen



gegeven zullan worden,. en dat
de nielJl/e kerncentrale in 5
tot 6 jaar een feit is. De
nieuwe centrale moet een vennogen
hebben van 1300 MWe.

rondleiding
Na deze inleiding dan het verhaal
of beter, citaten, versierd
met een aantal 'kritische' aante
keningen van mij.
Nadat we uitgebreid de mooie
koepel van de kerncentrale hadden
bewonderd, werden we in een gebouw
ontvangen. De rondleider vertelde ons
eerst een verhaal, waarom kernener
gie noodzakelijk is voor ons.
Citaat:
"Het verbruik van de zg. primaire
energiedragers (aardgas. aardolie
en kolen) is tot 1970 gestegen.
Hieruit vloeide een stijgende wel
vaart voort. Door o.a. de olie
crises in 1973 daalde dit verbruik,
en steeg de werkloosheid. Het
verbruik zal nog verder dalen.
en de economie tal nog verder in
het slop raken. Kernenergie levert
veel goedkoper stroom, waardoor
bedrijven beter kunnen draaien,
en de werkloosheid afneemt. Fran
krijk wil 50% van haar electrici
teit opwekken mèt behulp van
kerncentrales. De industrie zal
zich nu liever in Frankrijk dan
hier vestigen. Het Ruhrgebied
wordt van electriciteit voorzien,
door twee electriciteitsmaatschap
pijen. De één heeft kerncentrales,
en levert de stroom goedkoper dan
de ander, die geen kerncentrales
heeft. Atoomstroom is goedkoper"

De redenering is duidelijk: voer
het goedkope kernenergie in, de
werkloosheid zal dalen. en de
welvaart zal stijgen. Dat kernene~

gie echt goedkoper is dan andere
energievonnen is nog maar de vraag.
Het radio-aktieve afval moet verwerkt
worden. en de centrale is zelf straks
één brok afval. Dit kost allemaal
geld, die men nu niet meerekent.
Die kosten komen later wel is de
gedachte, en daar kun je nu niet mee
zitten. Andere bijkomende kosten zijn
de opwerking van de brandstofstaven
in bijv. Frankrijk, en de financiële
bijdrage daar in.

Citaat.
"Het westen gebruikt ca. 80% van de
primaire energiedragers in de wereld.
~ls bij. ontwikkelingslanden meer
energie gaan gebruiken, dan zal er
voor ons niets over blijven. De op
lossing hiervoor is: wij kernenergie.
en zij gas, olie en kolen. Zo
kunnen wij hen blijven helpen. Ont
wikkelingslanden hebben geen goede
infrastructuur, om zog. alternatie
ven toe te passen. Zij gaan niet
goed met de natuur om, en dat is
zo moeilijk aan te leren. Water
kracht- of zonneënergie is echte
toekomstmuziek.
Als ieder mens evenveel energie
verbruikt. als de gemiddelde Ame
rikaan nu. dan is het gas in 10

jaar op. en de kolen in 170 jaar.
Met uranium kun je dan nog 5000
jaar vooruit. Kernenergie is dus
dé oplossing".

Moraal: kernenergie moet, anders
zitten we straks in het donker
en in de kou. Maar zo simpel
ligt het allemaal niet. De
aanname dat iedereen evenveel
energie gaat gebruiken, als
een Amerikaan nu, is natuurlijk on
zin. Dat gebeurt niet. De getallen
gaan dus ook niet op. Dat er met
uranium nog energie is voor 5000
jaar, is een sprookje, want dan
ga je wel uit van de toepassing
van kweekreactoren. Deze zijn
erg dubieus,zowel wat betreft
de prijs. als het gevaar ermee
verbonden. Deze centrale kan
wel als een bom exploderen. De
snelle kweekreactor van Kalkar
wordt zeer waarschijnlijk nooit
afgebouwd.
Hij doet maar kleinerend over
de ontwikkelingslanden. Deze
zouden niets kunnen, maar het blijkt
juist dat in deze landen experi
menten bezig zijn op het gebied
van alternatieve energie en dan
vooral zonne- en waterkrachtcen
trales. In ons l~nd is dit ook
mogelijk, met daarnaast windener
gie. en energiebesparing door bijv.
isolatie. Dit alles doet het ver
bruik van olie, gas en kolen af
nemen, waardoor de voorraden
veel langer meegaan.

Citaat.
"In de kerncentrale werken zeer
deskundige mensen, die zeer zorg
vuldig geselecteerd worden; zij
zijn in staat om uit wel 2200
la~pjes en wijzertjes wijs te
worden, en bij nood in te grijpen.
Deze mensen weten waar het over
gaat, en dat kunnen mensen. die
tegen kernenergie zijn niet zeggen.
Deae mensen, veelal uit de sociale
beroepen. baseren zich op irratio
nele gronden, en vooral op angst.
De kerncentrale is gesloten, om
dat de veiligheidseisen in de
loop der jaren veranderd waren.
Hierdoor voldeed de centrale niet
meer, en hebben we deze stilge
legd".

Hier wordt het sprookje van de
alleswetende wetenschapper verteld.
De buitenwereld begrijpt niet
wat deze aan het doen zijn en
wordt bang. Dit is echt niet nodig,
want de wetenschap weet wat het doet.
Er zijn echter ook wetenschappers
tegen kernenergie, en dat op grond
van feiten en niet op vage irratio
nele gronden, met angst als voor
naamste. Deze mensen worden echter
genegeerd. Anderen weten ook wel
waar het over gaat. Allerlei kennis
over kernenergie is vrij voor
handen, en iedereen kan dit 1ezen.
Oe mensen in de centrale z.ijn na
tuurl ijk deskundigen, maar één
van de oorzaken van allerlei on
gelukken is toch wel het zog.
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menselijk falen. Harrisburg is
daar een goed voorbeeld van.
Wat betreft de veiligheid is het
wel goed te bedenken, dat de
eisen voor de ~eiligheid verande
ren kUnnen. Ze zijn het gevolg
van een bepaalde afweging; en
wel die tussen de veiligheid,
en de kosten om die veiligheid
te betalen. Resultaat is een
compromis. Dit compromis is in
Lingen waardeloos gebleken.
Het is dus mogelijk dat
di t bij andere kerncentrales
ook gebe~rt, maar daar maakt men
zich nog niet erg druk over. Het
is allemaal voor later.

Citaat.
"Een aanta1 electri ei tei tscentra
les worden met ~ederlands gas
gestookt. maar dat houdt na
10 jaar op. Tegen die tijd is
de kerncentrale Lingen-2 klaar,
en kan ook Nederland van de
goedkope atoomstroom profiteren.
Dat is tenminste de afspraak".

In Nederland wordt in het kader
van de Brede Maatschappelijke
Diskussie (=8MD) beslist of we
wel of niet kernenergie gebruiken
om stroom op te wekken. Het is
dan natuurlijk niet netjes om
ondertussen atoomstroom uit
Duitsland te halen. In Duitsland
is dan een overproduktie, daar
de nieuwe kerncnentrale een ver
mogen heeft van 1300 MWe, en
3 centrales van samen 1000 MWe
vervangt. De rest is voor Neder
land.

Dit was dan ons bezoek aan de
kerncentrale van Lingen. Veel
vooroordelen zijn weer bevestigd.
Het bezoek ging alleen door het zog.
conventionele deel. Het zog. nu
cleaire deel is erg gevaarlijk.
voora1 voor zwangere vrouwen.
Dat we er niet gegaan zijn vond
niemand erg. Niemand was levensmoe.



INTERVIEW
HERMAN DAMVELD Jack Hoeksema

Herman Damveld, iemand met veel
publicaties op zijn naam en 1n
fomatieverzamelaar voor Kees Zij l·
stra. de energl espec1al1st van de
P.v .d.A. in de tweede kamer. en
Ph111 V1ehoff van het Europees
Parlement wordt door minister Ter·
louw 9ewt!fgerd als P. v.d .A. ver te
genwoordiger tn de commissie Beek
omdat hij voor sluit ing is van
kerncentrales. Oe P.v.d.A. moet
maar iemand anders zoeken. Hoe kan
dat nou. de P.v .d .A. is toch tegen
kerncentrales ? Een bezoek aan Her
man brengt uitkomst.

het begin
Waarom, wanneer en hoe ben je ak·
tief geworden?
· Wat er bij de Kitlkar-heffing ge..
beurde vond 1k al te dol. maa r
echt aktief werd 1k pas na de
aankondiging van de proetbortn 
gen fn 1976. Ik ben toen, je
zou kunnen zeggen, met een paar
maand vertraging 1n de Alarmgroep
Atoomplannen St ad Groningen ge
stapt. We wilden ons naast het
aktieve verzet tegen de boringen
ook bezig houden met de inhoude
lijke kant van de zaak. En dat
ging via forums. dia-avondjes
met stenciltjes. naar het boekje
Kan Kernenergie. Ook de grote
demonstratie bij aessette In
juni 1979 (40.000 deelnemers)
hebben we helpen crçentseren".

politiek
Je bent min of meer omgeswitched
van de PSP naar de PvdA. hoe
kan j e daarbij?
"Door mijn baan bij de vakgroep
Vrije Chemie kreeg ik veel infor
matie . en door akt ieve mensen bi j
de vakgroep . de werkgroep Eemsmond
en de Waddenzeevereniging, kwam ik
ook i n het ci rcuit en speelde ik
informatie door aan Tweede KWr·
leden. In die t i jd had de PSP kern
energie nog niet hoog op het prio
riteitenlijstje staan en met veel
informat ie werd dus niets gedaan.
Toen in 1980 Kees Zijlstra in de
Tweede Kamer kwam al s P.v .d.A.-er
en energiespecialist. vroeg Kees.
die ook uit het Noorden kwam,
en met wie ik veel kontakt heb
gehad. mij Cltl voor hem te werken.
Het maakt me duw niet uit of ik
voor de PSP of P.v.d .A. werk. als
de infonmatie maar doorkCltlt".
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commissie Beek
Iedereen heeft fn de krant kunnen
lezen, dat je geweigerd bent voor
de Kommiss ie Beek. Wat is nu die
Kommissie Beek, en waarom ben j e
geweigerd ?
~De Kommissie Beek i s een uitvloei·
sel van het regeerakkoord . 0'66 en
de P.v.d .A. wil len de kerncent rales
dicht en het CDA wil ze openhouden
en het comprCltl i s was. dat er een
Kommissie zou komen die de gevolgen
van sluit ing. werkgelegenheid en
andere econCltli sche aspect en zou
bekijken . Deze kOlllllissie . waarvan
de leden deskundig moeten zijn,
en door Terlouw benoemd worden,
had vorig jaar oktober al moeten
draaien . en i n mei rapport uit
moeten brengen zodat de Tweede
Kamer er voor de zOOIe r nog een
besluit over had kunnen nemen .
Die ver t r agi ng heeft met mij te
maken. Ik ben door de PvdAkamer
fractie als enige kandidaat voer
gedragen in september 1981 en
na maanden er niets van gehoord
t e hebben. ben ik opeens geweigerd
daar minister Terlouw. Niet Cltldat
ik niet deskundig ben. maar omdat
ik een standp\lnt heb, n1. tegen.
Officieel ben i k echter nooit
door Terlouw benaderd of voor een
gesprek uitgenodigd en ook Beek.
de voorzi t ter van de commi ss ie .
heeft mij nooit gebeld of ge
schreven. Men zegt zelfs. dat
mensen i n die kommissie er uit
stappen, al s 1k erin kom. Terlouw
vindt dat de P.v.d.A. maar moet
zorgen voor een andere kandidaat.
en anders maar geen P.v .d .A·er

in de Kommissie . tertew heeft
onder t ussen Prof . Brunner. een
j ur is t en ook lid van de P. v.d .A• •
benaderd. die zegt dat hij nog
geen standpunt heeft over kerncen
trales, en aangezien Terlouw de
komm1ssi el eden benoemd•••• •" .

een farce
Wat vindt je Qat de kommissie nu
nog voorstelt?
"Ui t het rapport van de kommissie
zal nu onherroepelijk blijken
dat de kerncentrales open moeten
blijven"•

wir-war
Je bent nu bezig met een artikel
over de toekomstige kosten van
kernenergie. gebeurt er verder
nog iets?
-Naas t de Kommiss ie Beek gaat de
P.v .d .A., een eigen rappor t
maken over de gevolgen van sluiten
van kerncentrales, en ook de
Telderstichting van de VVO Nil.
met het geld dat ze uit de BMO
pot hebben gekregen. zich met het~

zelfde ondentterp bezighouden.
Aangezien het onderzoek voornere
l i j k door wetenschappers wordt
uitgevoerd. kun je je gaan afvra·
gen hoe objectief de wetenschap
dan wel is . Een logische konse·
kwentie 15 dat er daarna Neer
een kommissie komt. die deze
scenario's gaat vergelijken en
vooreet daar een uits lag over is,
zijn we weer een jaartje verder.
En hebben we weer meer radio
aktief afval waar geen oplossing
voor is ".



Jack HoeksemaLnIRDBLAUW _

Deze aktie, die drie jaar geleden
in het Noorden is opgezet, geeft
mensen die niet de straat op wil
len of blokkeren ook een mogelijk
heid om te laten zien dat ze te
gen atoomstroom zijn.
Kortom de thuisbankier slaat te
rug. De meest gebruikelijke ma
nier is om je automatiese beta
ling stop te zetten, dan ook
niet te betalen met je accept
girokaart, maar gewoon in twee
keer met giroblauwkaarten.
P.S. Op de ene kaart een gulden,
op de andere de rest van het
bedrag en naast je regi~tratie

nummer zet je de boodschap" dat
ze moeten stoppen met kernener
gie.
Andere methoden zijn om je regi
stratienummer niet te vermelden
of om ontzettend veel, giroblal:lw
kaarten te sturen.

weigeren
een nieuwe vorm van giroblauw
betalen, Ook wel weigeren genoemd,
zoals het gezin Kuiper met 600
navolgers in Friesland. twee
mensen in Deventer en acht
mensen in Tilburg, vele andere
anonieme giroblauwbetalers toe
passen, houdt in dat je een sym
bolisch bedrag (in Friesland
2,7 %, elders 11,= ) van je
rekening afhoudt en op een ge~

blokkeerde rekening zet.
In Friesland hebben ze als eis
dat het bedrag ten goede moet
komen aan alternatieve energie
en de ontwikkeling daarvan, ter
wijl een zelfde bedrag dat het
provinciaal elektriciteitsbe
drijf (PEB) vraagt. moet worden
gekort op het geld dat naar
Dodewaard gaat. In Tilburg
weigeren ze totdat het gemeente
bestuur zich aktief op gaat stel
len tegen kernenergie en in
Deventer eisen ze dat de PGEM
uit de GKN (Gemeenschappelijke

Kernenergiecentrale Nederland)
stapt.
De weigeraars gaan niet allen
tover, dat ze het op afsluiting
willen laten aankomen, de één'
weigert tot de laatste dag van
de aanmaning, en anderen heb
ben er ook het betalen van boe
tes voor over.
Zoals in de vorige AtoomaTarm ge
meld is het gezin Kuiper weer
aanges'loten op het net en is be
zig met de voorbereiding van een
rechtszaak.

Op de uitslag daarvan wordt niet
alleen met spanning gewacht door
ons, maar ook door de elektrici
teitsmaatschappijen. Want dat
zou toch hun anchtspositie een
beste knauw kunnen geven.

effekten
In Maastricht ging het aldus:
elektriciteitsmaatschappij-
als je giroblauw blijft betalen.
sluiten we je af.
zij: je komt er niet in.
elektriciteitsmaatschappij:
desnoods sluiten we de hele
straat af.
In Utrecht krijg je cadeautjes
als je weer autonomatisch
gaat betalen, en in Utrecht komt
er iemand aan de deur om het je
persoonlijk uit te leggen.
En het EGO antwoord op de vraag
of er ook in Groningen giroblauw
betalers zijn, is dat het er
maar enkele tientallen zijn,
hoogstens vijftig in de provincie.
Hoeveel het er in de stad zijn,
durft hij niet te zeggen.
Je bent dus wel lastig als giro
blauwbetaler:Wat ook heel goed
is , is om een brief te sturen
naar de elektriciteitsmaatschap
pij (ook naar de ondernemingsraad)
waarin je hun uitlegt waarom
je zo doet.

Groningen
In Groningen krijgen we stroom
van het EGO en deze heeft op
een GKN-vergadering tegen het
voorstel van Amsterdam om Dode
waard te sluiten, gestemd. En
dat terwijl ze ook tegen op
slag van kernafval in de noor
delijke zoutkoepels zijn:
Ze hebben wel aangevoeld, dat
dit tot problemen kan leiden.
Ze hebben namelijk een nieuwe
regeling voor mensen die moeilijk
doen.
Als men al schriftelijk bezwaar
heeft gemaakt tegen een rekening,
hoeft men niet te betalen tot de
EGO een uitspraak heeft gedaan.
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Dáárom
~,~,~~

Is men het niet eens met de EGD
beslissing. dan kun je je richten
tot de geschillencommissie of tot
de gewone rechter.Zolang er geen
uitspraak is gedaan, hoef je niet
te betalen.
Genoeg redenen om de giroblauw
aktienieuw leven in te blazen.
en waar tref je. ze gevoel iger
dan in hun portemonnee: willen
we nog langer ongewenste, onge
vraagde atoomstroom?

Ikernlijn

Drenthe boos over bouw kerncentra
le in Lingen
Het provinciaal bestuur van Dren
the is teleurgesteld over de bouw
van een nieuwe kerncentrale bij
het Duitse Lingen vlak over de
grens bij Emmen. Gedeputeerde J.
Eshuis zei dit vanmorgen in dit
opzicht meer terughoudendheid van
de duitsers te hebben verwacht.
Dit vanwege het feit dat de dis
cussie over het gebruik van kerne
nergie in Nederland nog op gang
moet komen.
"Wat zijn we nu aan het doen ? Nee
ik vindt dit niet goed. Het minste
wat de Duitsers hadden kunnen doen
was nog even wachten tot in Neder
land de zaak duidelijk lag. Ik ben
er teleurgesteld over dat men in
Duitsland gewoon doorgaat", aldus
de heer Eshuis. Hij deelde mee dat
zal worden nagegaan of er moge
lijkheden zijn om opnieuw in be
roep te gaan. De nieuwe kerncen
trale bij Lingen moet de bestaande
kerncentrale vervangen •. Behalve in
deze plaats willen de Duitsers op
nog twee andere plaatsen nieuwe
kerncentrales bouwen. in de deel
staten Hessen en Beieren.
Nieuwsblad van het Noorden,12-1-82



Herman Damveld I' ZOUTKOEPELS__
De regering neemt geen enkele kri
tiek op de ondergrondse opslag van
kernsplijtingsafval serieus. Ver
reweg de meeste kritiek is op te
weinig wetenschappelijke argumen
ten gebaseerd, of is 'emotioneel'
zeggen ze.
Tijdens de Brede Maatschappelijke
Discussie mogen geen proefboringen
worden uitgevoerd. De atoomlobby
vindt dit heel naar en doet alles
om aan te tonen dat opslag in
zoutkoepels moet en kan. Ze verko
pen het zelfs als hoogwaardige·ar
beidsplaatsen-scheppend. Voor hen
is elke zoutkoepel die nog niet
onderzocht is een goede mogelijk
heid tot opslag. Er wordt ge
schermd met boorresultaten uit
Duitsland en Denemarken, maar als
je die nader bekijkt blijkt dat
ook deze aantonen, dat er nog
steeds geen oplossing is voor
kernafval.

Duitsland
Ondanks verzet zijn de proefborin
gen in West-Duitsland in de zout
koepel te Gorleben wel doorgegaan.
De eerste fase van het onderzoeks
programma bestond uit vier diepe
boringen in het zout en een groot
aantal ondiepe boringen rondom en
in de top van de zoutkoepel. De
geologen D. Appel en F. Mauthe van
de Universiteit van Hannover hebben
de boorresultaten bestudeerd en
zijn tot de volgende konklusies ge
komen (juni 1981):
--Aan de westelijke rand van de
zoutkoepel steekt een tachtig meter
hoge 'zouttoren' omhoog. Dit ver
schijnsel kan met de huidige theo
riën over het ontstaan van zoutkoe
pels niet verklaard worden.
--Over een gebied van ongeveer tien
vierkante kilometer ontbreekt de
zogenaamde gipshoed, dit is een
laag gips die - naar men altijd
veronderstelt - de zoutkoepel af
dekt. Het is niet duidelijk waarom
de gipshoed ontbreekt. Wel staat
vast dat het zout hier rechtstreeks
in kontakt staat met grondwater.
·-Er moeten vraagtekens gezet wor
den bij de stelling dat scheuren en
breuken in zoutkoepels vanzelf weer
dichtvloeien. Er zijn scheuren van
tien centimeter breedte aangetref
fen op 440 meter en 468 meter diep
te.
·-Bij êên van de boringen liep op
1028 meter plotseling 5300 liter
boorspoeling weg, wat duidt op de
aanwezigheid van een lege holte van
ruim 5 kubieke meter.
--Op 600 meter diepte vond men een
laag carnalliet van 2 meter; dit is

een soort zout dat kristalwater be
vat dat bij temperatuurverhoging
los gelaten wordt. waarop zout in
het water op kan lossen. Carnalliet
moet men zoveel mogelijk vermijden.
--De snelheid waarmee de zoutkoe
pel de laatste geo10giesche perio
de omhoog is gekomen. is veel ho
ger dan aanvankelijk werd ver
wacht. nl. minstens 0,3 millimeter
per jaar in plaats van enkele hon
derden millimeters.
Al met al is de zoutkoepel bij
Gorleben veel ingewikkelder dan
verwacht. Appel en Mauthe vinden
dat Gorleben ongeschikt is voor de
opslag van kernafval.
De West-Duitse overheid gaat er
echter van uit dat niet bewezen is
dat de zoutkoepel bij Gor1eben
niet geschikt is. Derhalve wordt
het onderzoeksprogramma doorgezet.
Per slot van rekening is al 50
miljoen mark uitgegeven.
De Physikalisch-Technische Bundes
anstalt (PTB) heeft een vergunning
gekregen om te beginnen met een
voorboring voor een schacht. Mid
den 1982 zullen de resultaten be
kend zijn, waarop midden 1983 be
gonnen kan worden met de voorbe
reidingen voor het afdiepen (aan
leggen) van een schacht•. Begin
1985 zal men starten met de aanleg
van de schacht. Dit zal drie jaar
duren. Pas daarna kan het onder
grondse onderzoek plaats vinden.
Het onderzoek duurt tot 1992. De
schacht krijgt een doorsnee van
7,5 meter en wordt 900 meter diep.
De aanleg van de schacht .duurt
daarom zo lang, omdat men vanwege
eventuele watervoerende lagen zeer
voorzichtig met zeer speciale me
thoden met boren. De totale kosten
bedragen rond een miljard DM.

(Frankfurter Allgemeine, 1 augus
tus 1981)
Zal men. als eenmaal een miljard
Mark is uitgegeven nog tot de kon
klusie kunnen komen dat de zout
koepel bij Gorleben niet geschikt
is ?

Denemarken
De Deense elektri ei tei tsbedri jven
Elsam en Elkraft hebben onderzoek
gedaan in Deense zoutkoepels. On
derstaande gegevens haal ik uit
een rapport van deze bedrijven van
juni 1981, getiteld 'Disposal of
High-level Waste from Nuc1ear
Power Plants in Denmark, Salt Oome
Investigations' (opslag van kern
splijtingsafval van kerncentrales
in Denemarken, onderzoek naar
zoutkoepels).
Het Deense onderzoek kent tot nu
toe twee fases, van 1977 tot 1978
en van 1979 tot 1981. Fase 1 is
gebaseerd op gegevens van drie
diepe boringen die in 1973 zijn
uitgevoerd bij de Vejrum-zoutkoe
pel; de top van deze koepel ver
toont echter tekenen van erosie en
derhalve zou uitgebreid onderzoek
nodig zijn geweest om de geschikt
heid van deze koepel te bepalen.
Derhalve gaf men er de voorkeur
aan andere koepels te onderzoeken.
In juli 1978 verscheen een rapport
van Elkraft en Elsam, waarin staat
dat het mogelijk is een geschikte
zoutkoepel te vinden voor opslag
van kernafval; het is zeer waar
schijnlijk dat men zo'n koepel
vindt in Noord-Jutland.
In een memorandum van de Deense o
verheid van augustus 1978 staat
dat het Deense onderzoek, gekombi ...
neerd met onderzoeksprojekt te
Gorleben de basis vormt voor een
onvoorwaardelijke positieve beoor
deling van de mogelijkheden om in
Denemarken een geschikte zoutkoe
pel te vinden. Ik vraag me natuur
lijk wel af. hoe de kaarten liggen
nu blijkt dat de zoutkoepel te
Gorleben niet geschikt is. Van een
onvoorwaardelijke positieve beoor
deling kan geen sprake zijn.
Een eventuele beslissing om in De
nemarkeneen opslagplaats aan te
leggen wordt gebaseerd op een
technologie die dan (we zijn dan
in 2040) geheel bewezen is in
West-Duitsland en Amerika. Ook
hier vinden we: als we maar vol
doende vertrouwen hebben in de
ontwikkeling van wetenschap en
technologie, dan komt het allemaal
vanzelf wel in orde. Hoe komt men
erbij, dat de technologie van op
slag van kernafval in 2040 bewezen
zal zijn?
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Fase drie gaat in als besloten
wordt kernafval op te slaag in De
nemarken.

Fase 2 die begon in 1979, moest in
twee jaar afgerond worden. Vandaar
dat noch het budget, noch het
tijdschema meer toeliet dan een
be.perkt programma van onderzoekin
gen. In de zomer van 1979 begon
seismisch onderzoek naar de zout
koepels Vejrum, Linde, Sevel,
Parup en Mors. Het onderzoek werd
gedaan door Prakla/Seismos, die de
resultaten ook interpreteerde Se
vel en Parup vielen af, omdat ze
te ingewikkeld van struktuur wa
ren. Er werden in november geo
physische metingen verricht aan de
zoutkoepel te Gording, waaruit
bleek dat er naar alle waarschijn
lijkheid een kilometers lange
breuk in de zoutkoepel is; daarom
valt ook deze koepel af. Bleven
dus de zoutkoepels Linde en Mors
over.
Men plande twee diepe boringen in
deze zoutkoepels, om boorkernen
voor onderzoek te verkrijgen, die
gebruikt moeten worden bij verder
onderzoek naar ontwerp en veilig
heid van een opslagplaats.
De eerste boring in Linde vond
plaats van november 1979 to janua
ri 1980. Degipshoed van de zou
koepel werd op een diepte van 1200
meter verwacht, maar pas op 2200
meter aangetroffen. Niet duidelijk
is of geofysische metingen fout
ge'i'nterpreteerd waren of dat er
langs de flank is geboord. Van
1200 tot 2200 meter werd een meng
sel vlln zout en klei aangetroffen.
De boorkernen wezen op de aanwe
zigheid van onverwachte en inge
wikkelde geologische verschijnwe
len. Daarom valt deze zoutkoepel
af. Rest de zoutkoepel Mors.

De top van de Mors-koepel ligt 600
meter kiep. Er werden twee borin
gen verri cht tot ongeveer 3400 me
ter. Bij de eerste boring werden
o.a. kalium-magnesium-zouten aan
getroffen, bij de tweede over een
grote afstand zuiver steenzout met
sporen anhydriet (1 tot 3 %). Deze
boringsresultaten werden gebruikt
bij. ontwerp en veilfgheidsanalyse
van een opslagplaats. Bij het geQ
logische onderzoek werden veel on~

verwachte moeilijkheden aangetrof
fen, maar deze zijn volgens de e
lektriciteitsbedrijven alle over
wonnen. De resultaten van metingen
naar doorlaatbaarheid waren bij
~iepere lagen niet eenduidig.

Als in de Mors-zoutkoepel een mijn
aangelegd zou worden, zou men
- vanwege de diepe ligging van de
zoutkoepel - dicht bij de diepste
konventionele mijnen komen die er
zijn. Daarom heeft men gekozen
voor opslag in diepe boorgaten.
Daarbij is mèn uitgegaan van 6
kerncentrales in Denemarken, die
elk 25 jaar draaien. Het kern-

splijtingsafval kan in acht boor
gaten. Volgens het rapport is op
slag in diepe boorgaten geschikt
voor landen met een klein atoom
prograllllla.
Tot nu toe is op verschillende
plaatsen ter wereld diep geboord,
maar niet met de diameter die voor
opslag vereist is. Amerikaanse on
dernemingen hebben de Denen echter
verzekerd dàt ze de kennis, erva
ring en materialen in huis hebben
om het werk uit te voeren. Derhal
ve komen Elsam en Elkraft tot de
konklusie dat het techniSCh moge
lijk is een opslagplaats aan te
leggen. In extreme gevallen komt
er nauwelijks radioaktiviteit te
rug in de biosfeer en derhalve is
opslag tn diepe boorgaten veilig.
We zien wederom, dat men vol ver
trouwen is in de technologie. We
liswaar is nog nooit een dergelij
ke klus uitgevoerd, 1l1aar omdat A
merikanen zeggen dat ze het kun
nen wQrdt alvast maar gedaan of
alle problemen op zijn gelQst. Ook
doet men alsof men all~s van zout
af weet.
Als slot rekenen d~ Denen nog uit
dat opslag van kernsplijtingsafval
0,0005 Dkr per kWh kost.

Nedel"'lar\Q
De direktie van Dodewaard heeft
gesteld dat de kosten van opslag
van kernafval slechts 0,0003 ct!
kWh zouden bedragen (NRC, IS-lO
'81). Men heeft echter vergeten
dat dit bedrag niet centen,·maar
gulden per kilowattuur voorstelt.
Fout van een faktor honderd. Daar
komt nog bij dat het Deense onder
zoek uitsluitend gaat om de opslag
vankernsplijtingsafval. Vol~ens

de Nederlandse regering ontstaat
bij opwerking naast ruim 5 kubieke
meter ksa ook 25 kubieke meter Ha
va, dat met het oog op de aktini
·den en hun vervalprodukten bijna
even lang opgeslagen moet worden
als ksa (Deel 3 nota Energiebe
leid, p. 148). Maar bij opwerking
ontstaat ook nog laag en middelra
dioaktief afval, en technologisch
afval (o.a. kleding, versleten
kleppen en sni.jbladen), terwijl
bij het bedrijf van een kerncen
trale jaarlijks 500 kubieke meter
afval ontstaat; tenslotte hebben
we nog te maken met het afval van
de ontmanteling van de kerncentra
le zelf (en van de opwerkingsfa
briek). Het jaarlijkse afval is
ongeveer 120 keer het volume van
het kernsplijtingsafval. Als we
alles in diepe boorgaten zouden
stoppen, hebben we dus 120 keer
zoveel gaten nodig. Wat zijn de
gevolgen voor de kosten ? In ieder
geval moet de 25 kubieke meter ha
va net zo goed opgeborgen worden
als ksa: kosten totaal zes keer zo
hoog. Eventueel (alles in diepe
boorgaten) zijn de kosten 120 keer
zo hoog. De kosten zijn derhalve
600 tot 12000 keer zo hoog als de
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direktie van Dodewaard zegt ::
De direktie van Dodewaard doet
alsof in Denemarken bewezen is dat
kernafval veilig in zoutkoepels
kan. Iv kind die konklusie echter
voorbarig: van zes .zoutkoepels
zijn er vijf afgevallen en van de
twee diepe boringen in de zesde
(Mors) was er êên geen sukses.
Toch bestaat men het om de ene
suksesvolle boring als maatstaf te
nemen voor de vei11 ghei d van op
slag van kernafval in zoutkoepels
in het algemeen. Ik vind dit zeer
onjuist en misleidend. Ter verge
lijking: ik heb vijf keer ~en lek
ke band, de zesde keer niet; ik
zeg vervol gens dat ik nooit een
lekke band heb.

\n')llij"

Lek proefboring Amerika.
Blj een boring 1n zout in het
kader van het onderzoek naar op
slaf van kernafval uit militaire
installaties (het Wipp-projekt)
is er pekelwater gelekt in
een klein boorgat, met een snelheid
van 760 liter per minuut. Er is
geboord tot een diepte van 700
meter voor de hoofdschacht, die
een doorsnede van 3 meter zal
krijgen.
De Amerikaanse regering is van
plan zelf geen geld meer uit te
geven voor onderzoek naar opslag
van kernafval. Geld voor dit
onderzoek moet door de electrici
teitsbedrijven opgebracht worden.
Nucleonics Week, 17 december 1981.

Ikernl ijn

Instituut van ingenieurs wil meer
kernenergi e _.

De afdeling kerntechniek van het
Koninklijk Instituut van Ingeni
eurs wil dat Nederland meer kerne
nergie in het brandstoffenpakket
gaat gebruiken. Dit is het offici
~le standpunt dat werd geformu
leerd op verzoek van de Stuurgroep
Maatschappelijke discussie Ener
giebeleid.
Het pleidooi is gebaseerd op vier
overwegingen: de kosten, de werk
gelegenheid. de betalingsbalans en
de betrouwbaarheid van de electri
citeitsvoorziening. Volgens het
KIVI is op deze vier gebieden
kernenergie aantrekkelijker dan
andere energiegrondstoffen. Er is
echter ook rekening gehouden met
de negatieve kanten van kernener
gie. Veiligheid, radioaktief af
val, technologie en de versprei
ding van kernwapens worden de be
langrijkste problemen genoemd. Het
KIVI stelt dat 250 kerncentrales
hebben bewezen dat de technologie
wordt beheerst en veiligheid mo
gelijk is. Borssele en Dodewaard
mogen daarom niet worden gesloten
of stilgelegd, vindt het insti
tuut.
Nieuwsblad van het Noorden,15-2-82



Co, ien c oote' lee!NERGIEWINKEL,-~=
Gf.Ot'f.tlD

Na -aanden zwoegen en ploeteren
was het lllaandag JO januari zover.
[r zat glas in de kozijnen. verf
op de lIU~ en een schoors teen
boven de kachel. en de energie ·
winkel Groningen kon open. Tege
l i j k ~t de Vredeswt "kel , die in
hetzel fde oude polt tt eburo onder
de HarUnitoren zi t .
Onder l uide t oej ui chingen van

het publ iek ont hulde de enige eeh·
te officiel e vertegenwoordiger
van alle belangri jke instant i es
1n Groningen. ~hul d i n j acquet .
met een groots 9~b.a r het naambord
van beide wi nkels op de gevel
vIn het pand. Ma rja de Vri es
hield een t oespr u k waari n ze al
aangaf waarom _e energ ie- en
vredeswtn "e1 belal'lgr1jk zi j n voor
Groningen. En tenslotte knipte de
enige echte offtcte1e vertegen
woordi ger het li nt door en de ope
ning was een fe ft .

Veel mensen hebben die dag het
opgeknapte oude pol i t i eburo i n de
groningse binnenstad voor heteerst
gezien . Na elf jaar lee gst and en
verkrotting 15 er i n mei ' 81 een
groep krakers in het pand getrok
ken . en is begonneA met het op te
knappen . Een immens karwei omdat
er in elf jaar heel wat ver rot en
vernield i s (door o.a . de gemeente
om te voorkomen dat het gekraakt
zou worden:). In een paar maanden
is het pand onherkenbaar veranderd:
de vloeren en het dak zi j n gerepa
reud. er zitten weer ruiten i n.
en het is er weer wam en gezell i g.

Op de verdi eping woont een groep
van 9 mensen. em op de begane
grond hebben al le rlei plaatseli j ke
i ni t iat ieven een ple k gevonden.
Zo i s er een t heehuis, een tweede
handsklerenwinkel . een pottenbak
kersatelier. een theate r rui lIt e,
en nog mee r. En natuur l ijk de
energiewinkel. Niet dat de gemeen
te nou zo enthousia st i s : op al l e
.ageli j ke manieren i s er van die
kant geprobeerd t e voorkomen dat
di t st ukje Groni ngen weer levend
en leefbaar werd. 0Il te beginnen
konden de krakers geen water kri j 
gen, hoewel de geleen te vol gens
haar eigen verordeningen verpli cht
15 dat te l everen. Dus nu 'WOrdt
Plet van el ders aang evoerd en i n
grote voorraadvaten opgeslagen.
Hoewel er elf Jaa r lang geen
haan naar het pand gekraaid had.
be90n de gemeente zodra het be
woond werd , over verkoop t e pra-

ten . Er waren een paar ser ieuze
gegadigden. die dure apar tementen .
kantoorruimte en een winkelgale ri j
wilden bouwen . Van het bedoel de
soort apartementen staan er al
zo'n 30 leeg i n Groningen. en naar
kantoo r ruimt en en winkelpassages
is ook geen vraag. Aan deze pla n
nen hebben de mensen in Groni ngen
niets. in tegenstelling Dlet wat
er nu i n het pand gebeurt.
Maar gelukkig zijn alle gegadig"

den op tijd afgehaakt. onder ande
re OlIIdat er erfpacht op de grond
rust. een lMatregel die de gemeea
te kans geeft spekula tie te voor
komen . De laatst overgebleven
kandi daat de bel~gingsmaatscPlap

pij (en spekulant) AMFAS heeft de
gemeente zelfs aangebOden de erf
pacht af te kopen. Gelukki g is
begin februari ook AHFAS afgehaakt .
met als belangrijkste reden dat
het zo D:)ei1i jk is de krakers die
er in zitte n erui t t e krijgen. Een
overwinni~ op het spekulantendoll
dus :

Nou die energiewinkel. Voor all e
rogeli j ke zaken bet reffende ener
gie kun j e er terecht. Er is i nfor
llati emate rl aal te koop en ter in
zage over energi ebeleid. verteerde
energie (kernenergi e en kolen) .
goede energie (zon. wind. enz. ).
energ iebespari ng, enz. En de wi nke
li ers kunnen er ook wel een en
ander over vertellen. Er is ook
.ateri aal dat speciaal geschikt
i s voor een bijzonder publi ek al s
scholieren. en er is de gelegen-

heid all es eens rus tig door t e
ki j ken.
Naast tijdschriften . eoeken en

folders i s er een uitgebreid adres
senbestand aanwezi g van organi sa..
t i es en individuen die op een of
andere manier met energie bezig
zi j n. Dus al s j e met vragen komt
waa rop het antwoord niet i n de ~i n

kel t e vi nden is . kun je doorver
wezen worden.
Nu het pand ingericht i s . hopen

we gauw t e kunnen begi nnen met de
bouw van een zonnekol l ektor. om
zelf de moge lijkheden daarvan te
kunnen laten zien .
Jui st mensen die z~lf aan de slag

willen. met akt ie tegen kernener
gi e . het bouwen van een win~len.
het geven van voorlichting. kunnen
bi j de energi ewi nkel t ereCht_ En
als je ideeen op energiegebied of
plaanen voor aktie hebt. da~ kan
dat via de energiewinkel doorge
speeld worden aan anderen.

De energi ewi nkel is te vinden i n
het oude politieburo aan de Grote
Markt i n Gront ngen. ingang aan de
het Hartinikerkhof . De openings
tijden zijn:

woensdag 1300..1800
donderdag 1300·2 100
vrijdag 1300-1800
zat .erdag 1100-1700

Gi ro: 251184 tnv Energiewinkel
Gronihgen
Taco Mesgagstraat 9
9118 KM Groningen
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joop Boer

DE STAAT ALS
______ASJUNKIE
Voortdurend wordt je in energiedis
kussies de vraag gesteld:
Als je dan geen kernenergie wilt.
wat dan wel? Alleen wind en zon en
water kan de eerste honderd jaar
niet. Misschien daarna. Maar in
de tussentijd?
Olie wordt te duur.
Kolen zijn te vui1·.
Kernenergie wil je niet.
Besparen zou kunnen. maar wil nie
mand. Als je dan over gas begint.
kijken ze even verbaasd en zeggen
dan; dat is toch zo op? Vergeet
het maar.

aardgas op?
Volgens de Rijks Geologische Dienst
w!s er per 1/1/1981 nog 2300 miljard
m3 gas. Daarvan gaat nog 500 miljard
m de gre§s over. Dan hou je 1800
miljard m gas over.
Vorig jaar (1981~ gebruikten we
zelf 38 miljar m (5% minder dan in
1980). Volge~s de plannen in 2000:
30 milja§d m , en in 2050 nog 5
mi ljar m per jaar.
In totaa13tussen nu en 20S0 dus lS00
miljard m • Dan zijn we al 70
jaar verder. En met de aardgasop
brengsten (nu al 30 miljard gulden
per jaar) kunnen we met gemak des
noo~l Nederland isoleren.
volzetten met windmolens, zonnekol
lektoren, zonnecellen, biogasinstal
laties, warmtepompen en fietsautoos.

fantasie?
Het lijkt erop. Madr als we even goed
kijken zien ~e dat er in 1981 weer
85 miljard m gas verkosht wordt,
tegen gemiddeld 3S ct/m • Dat is
mo.oi 30 miljard3gulden. In 1982 zal
er 80 m!ljard m gas voor gemiddeld
45 ct/m verkocht worden; dat is
weer 36 miljaru gulden.
Pas rond 2000 houdt de export op,
maar dan wordt eg in Nederland zelf
nog 30 miljard m ver~ocht, zeker
voor één gulden per m • Nog steeds
30 miljard gulden dus.
Helaas, helaas, gebruikt de regering
al dat geld niet voor energiebeleid
en voor isolatle-subsidie.
Het gaat met vele miljarden (ruim
20 miljard) tegelijk naar het
'noodlijdende' bedrijfsleven en
straks naar de SOO.OOO werklozen.
Shell en Esso die er alleen tot
1985 "met tuim 20 miljard gulden
aardgaswinst vandoorgaan. inves
teren in het buitenland en ont
slaan hier honderden mensen.

De eerste de beste niet-politikus
zou dat beter aangepakt hebben.
De staat wil tot 2000 in totaal
60 miljard gulden investeren in
energiebeleid. Daarmee willen
ze ongeveer 30% energie besparen.
Volgens Shell kan er zeker 40%
efficiënter met energie woraën
omgesprongen.
Maar ja, ekonomische groei moet.
dan heb je toch meer energi-e--
nodig? zeggen ze, de ouderwetse
groeidenkers.

investeren
Maar als je nou eens 200 miljard
gulden investeert in plaats van
60 miljard gulden? Dat is nog
maar 10 miljard ~ulden per jaar,
nog niet êên-der e van de aardgas
baten. Dan zou je geen 30% bespa
ring. maar 60% besparing kunnen
halen.
Nu worden er enkele honderden mil
JOenen per jaar uitgegeven. En--
~er toch al 7% bespaard per
jaar (zowel in 19~ als in 1981).
Met die tijdelijke aardgasbaten,
moeten we zorgen dat we nà 2050
bijna geen gas. olie of kolen
meer nodig hebben. We hebben daar
70 jaar de tijd voor.

haalbaar
Vele studies. o.a. uit de VS.
Zweden. Japan. Frankrijk tonen
aan dat deze landen in 2030 al
voor 80 à 100% toe kunnen met
duurzame, vernieuwbare energie
bronnen, in een super energie
slimme maatschappij. Hoe slimmer
je bent. en dus hoe slimmer je
apparaatjes, hoe minder energie
je nodig hebt.
Nu al kunnen er zelfs in Skandinàvië

zog. nulhuizen gebouwd worden.
huizen die geen fossiele brandstof
nodig hebben voor verwarming. Dankzij
superisolatie en zonnekollektoren.
Dat kan hier natuurlijk ook. Verder
zijn hier in Nederland. in Dêlft.
windmolens in ontwikkeling, die
vlJf keer ~veel energie uit de
wind halen. als de huidige molens.
Zonnecellen kunnen binnen tien jaar
elektrlclteit leveren tegen konku
rerende prijzen. Warmtepompen worden
gemaakt met een opbrengst van 300%.
Met biogasinstallaties. aardwarmte.
golfenergie erbij komen we tegen
20S0 dan wel rond.
Als tenminste de staat van zijn ver
slaving afkomt en zijn verstand
gaat gebruiken. Als de staat dat
niet doet, moeten wij h"ëfZë1f doen.
Heel eenvoudig. ---
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Joop oude Lohuis

MEER WERK
INBER ENERGIE

Steeds meer mensen raken over
tuigd (eindelijk). dat een
stijgend energieverbruik en een
groeiende produktie op een fiasko
uit zullen lopen. De praktijk wijst
al uit dat de laatste jaren de
groei uitblijft. en het is de vraag
of die groei ooit nog terugkomt,
gezien de toenemende schaarste aan
grondstoffen en energiebronnen.
De milieuorganisaties hebben dit
al jaren naar voren gebracht. maar
van officiele zijde werd dit steeds
gezien als irreëel en ekonomisch
onhaalbaar. In 1977 presenteerde
Ir. potina "Het vergeten scenario".
waarin hij aantoonde dat energie
besparend-en milieuvriendelijk
beleid samen kon gaan, met een
lichte ekonomische groei en meer
werk.
De eerste jaren werd er om gelachen.
maar nu de veronderstelde groei
achterwege blijft. blijkt de
overheid dit vergeten scenario
steeds reëeler te vinden. Ze heeft
geld beschikbaar gesteld om dit
scenario verder uit te werken.
Bovendien heeft het Ministerie van
Economische Zaken er vanaf gezien
zêlf een scenario op te stellen.

centrum van

energiebesparing
De organisatie die dit uitvoert
is het Centrum van Energiebesparing
(CE). Hierin werken meer dan 50
milieu- en energieorganisaties sa
men. Wel werd als voorwaarde ge
steld dat gebruik moest worden ge
maakt van officiële (CPB) gegevens.
Hierop baseren CPB, Ekonomische
Zaken hun zogenaamde referentie
scenario. dat speciaal werd ontwik
keld voor de stuurgroep van de
Brede Maatschappelijke Diskussie.
Kortom De Brauw en Co.
Half december publiceerd het CE een
tussentijds verslag. waarvan de
publikatie werd tegengehouden in
het begin door de stuurgroep.
Wat zijn de voornaamste punten:
Het scenario behelst een totaal
visie op de Nederlandse ekonomie.
Het is een beleid gericht op een
doelmatiger gebruik van milieu,
grondstoffen en brandstoffen.
Daarnaast betekent het een ver
schuiving van materiaal en energie
intensieve produktievormen naar
mens-intensieve vormen van
produktie en diensten.
Het CE-scenario kenmerkt zich
door de volgende punten, die
duidelijk verschillen van het
huidige overheidsbeleid.
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energiebeleid
1) Extra investeringen in energie
besparing. Het brandstofverbruik
daalt daardoor met ca. 20% t.o.v.
nu. Kernenergie is overbodig en
de afhankelijkheid van buiten
landse importen vermindert. Oe
nadruk ligt op besparingen,
bijv. warmtekrachtkoppeling
en het snel ontwikkelen en toepassen
van eindeloze energiebronnen
zoals wind- en zonneenergie.
Wat betreft de kosten voor opwek
king van elektriciteit d.m.V.
kernenergie gaat Ekonamische
Zaken van een te laag bedrag uit.
Het CE kon hier niet mee akkoord
gaan (zie artikel over EGD
atoomstroom elders in dit blad).

milieu
2a) Extra investeringen ten behoeve
van milieu-hygiënische maatregelen.
Dit betreft verbetering van bodem
water, lucht en afvalverwerking.
2b) Geen produktiestijging of
produktiviteitsstijging in de
landbouw. De expansie van de
laatste jaren was sterk kunstmatig
(EEG-subsidies) en de sterke
stijging van energie-, kunstmest
en milieukosten maken verdere
intensivering onwaarschijnlijk.
Een kleinschaliger opzet levert
ca. 80.000 arbeidsplaatsen op.
2c) Verbetering van het openbaar
vervoer. Milieu-vriendelijker,
energie-besparend en geld-bespa
rend t.o.v. een stijging van het
aantal personenauto's.
2d) Een hoger woningbouwprogramma
om verwaarlozing tegen te gaan. Dit
levert extra werkgelegenheid op.
2e) Verlenging van de levensduur
van duurzame konsumptiegoederen.
Kenmerken: reparatie-vriendelijke,
materiaal- en energiearme materi
alen, die in aanschaf duurder zijn,
maar relatief langer meegaan.
2f) Er moet een verschuiving optre
den naar de meer mens-intensieve
produktievormen. De export moet
haalbaar vergroot worden, maar de
nadruk moet komen te liggen op de
binnenlandse bestedingen.

werkgelegenheid
3a) De groei van de lichte metaal
industrie. Dit vooral omdat de
binnenlandse vraag op het gebied
van milieu, energie, hergebruik van
grondstoffen, de invoer van duurzame
energiebronnen e.d. een duidelijke
toename zal vertonen. IA totaal
leveren bovenstaande maatregelen

een toename van de werkgelegenheid
op van ca. 150.000 arbeidsplaatsen
rond 2000.
3b) Verhoging van de omvang van de
dienstverlening bij een lagere prijs
van de verleende diensten (+ 400.000
extra 'arbeidsplaatsen). De rinancie
ring moet voor een deel plaatsvinden
door BTW-verhoging van een groot
aantal milieu-, energie- en grondstof
onvriendelijke produkten. Een be
langrijke bron van inkomsten is
natuurlijk de daling van de aan WW
uit t~ betalen bedragen.
Tegen de achtergrond van de dalen
de aardgasbaten is het van belang
een krachtig stimuleringsbeleid te
voeren tén aanzien van de geplan
de projekten.
Je zou zeggen: waar haal je het
geld vandaan?
Het blijkt nu dat tot 2000 een in
komensdaling optreedt van ca. 14%
terwijl het referentie-scenario
van E.Z. een daling van 8% te
zien geeft. Dit terwijl de positie
ve effekten voor milieu, energie
en grondstoffeng~bruik aanzienlijk
zijn.

Er worden 500.000 extra arbeids
plaatsen 'gekreëerd" en 20% minder
energie verbruikt. Bovendien
betekent dit reserveren voor de
toekomst omdat je je energiebehoefte
verlaagt, duurzame energiebronnen
ontwikkelt, meer mensen bevredigender
laat werken en je milieu-en grond
stoffen spaart.
De,vraag blijft natuurlijk of
ook alles zo loopt als het CE graag
wil. In hoeverre werkt het bedrijfs
leven en de konsument mee? Hierop
heeft het beleid van een overheid
vergaande invloed dus de mogelijk
heid is aanwezig. Maar dan moet
de overheid wel een beleid voeren~
En dat is er nu niet bepaald.
Tot nu toe is het scenario van het
Centrum voor Energiebesparing het
enige naast het referentie-scenario
('bij ongewijzigd beleid'). In
het kader van de BMD heeft het CE
toezegging gekregen de studie af
te kunnen maken.
Het scenario van het CE is verkrijg
baar bij de Energ1ewinkel in het
Oude Polltieburo.
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Jack Hoeksema MESTVAALl

Er zijn veel manieren om energie
te besparen. warmte-kracht-insta l 
laties; en ook zijn er veel manie
n!n om zelf stroom of wannte te
producen!n : windmolens, biogasin~

stallaties.
Haar onder welke categorie de vin
ding van H. Thole valt ?
Hij bespaart energie doordat hij
z'n wal'1llte betrekt van een mest
vaalt. die doordat het broeit ei
genli jk zêlf een alternatieve e
nergiebron is . De mestvaa lt lag
' s wi nters ongebrui kt achter het
huis en voor me neer Thole was het .
zoals bi j zel f zegt. niet zo'n
probleem om met behulp van 3 oude
radia toren. er een alternatieve
e.v.-kete l van te maken . Oeze ra·
diatoren woNien door een onder
grondse. gei soleerde . buizensys·
teem met de e.v. verbonden. Een
pomp zorgt er voor dat warm water
van de vaalt naar het huis
st roomt . Dit systeem werkte zo
goed. dat hi j al leen bij strenge

vorst bij moes t vereereen. Het wa
ter dat van de vaal t komt heeft
een temperatu ur van ongeveer 70
graden. Doordat hij de paardemest
Ikcetenes t; zakt snel i n elkaar l
gtatl s kon kri jgen. en omdat hi j 3
op een wi nterse dag ongeveer 7 m
aardgas bespaart . is het voor hem
een voordel ige zaak.
Haar het blijft wel i et s voor de
winter, want in ' t voorj aar IIlOl! t
de mest het land weer op.

IKERNllJN

Plannen bouw 2 opwerkingsfabrieken
west-Duitsland.
Radat 1n de deelstaat Hessen twee
vestigingsp1ai ts en voor een opser
kingsfabr iek afgevallen zijn ,
heeft de DWK twee nieuwe mogelijke

vestigingsplaatsen aangewezen in
Hessen en drie in de deelstaat
Beieren. Oe plaatsen i n Beieren
l iggen in de buurt van Schwandorf.
waar i n november 1981 een ch~ische

fabriek letterlijk van de aardbodem
verdween en i n een 9rote krater
zakte .
De DWK wil zowel in Hessen aJs
i n Beieren een opwerki ngsfabr iek
bouwen met een kapaci teit van
350 ton per jaar. Bouwvergunningen
worden verwacht i n 1985. zodat de
fabrieke n in 1993/94 op kunnen
sta r ten. Daarnaast worden er mis
schien opwerkingsfabrieken gebouwd
in Nedersaksen en Rijnland-Phal z.
Volgens de DWK is één opwerk1ngsta·
briek van 350 ton niet genoeg .
Oe kont rakten met de Franse onderne
mi ng Cogema lopen af ei nd 1985.
terwij l het aantal tonnen uitge
werkte brandstof op zal lopen
van 300 ton per jaar nu naar 600
ton per jaar.
Nuc leonics Week. 17 december 1981 .
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Joop Oudelohuis

WINDENERGIE
IEUWE GEGEVENS

Het uiteindelijke doel is in een
jaar of vijftig het grootste deel
van de elektriciteitsproduktie
door middel van windturbines
op te wekken. De Samenwerkende
Elektriciteitsbedrijven en
ook de Algemene Energieraad
stellen zich de eerste toepas
singen voor in de vorm van
molenparken.
Elk park bestaat dan uit
minimaal 50 turbines van ongeveer
êêtiMegawatt. Dit levert zoals
ze zelf toegeven veel ruimte
lijke problemen op. Bovendien
is de ontwikkeling van derge
lijke grote turbines nog niet
in een zo vergevorderd stadium
dat ze al op grote schaal
gefabriceerd kun.en worden.
De proefmolen van het EeN (Ener
gie Centrum Nederland) is nog
maar kort aktief in onderzoek.
Het plan lievense is nu ook in
studie, maar ook daar is het
laatste nog niet over gezegd.
Op dit moment zijn er echter
~l een groot aantal types
kleinere molens op de markt die
al bewezen rendabel te zijn.
om te onderzae~en welkeplaatsings
mogelijkheden en bezwaren er
bestaan is er een onderzoek
verricht door de vakgroep civiele
planologie van de TH-Delft. Zij
gi~gen uit van een aantal rand
voorwaarden:
1) Er werd alleen gekeken naar
rendabele installeringen, d.w.z.
bij bedrijven op industrieterreinen.
boerderijen (m.n. veeboeren) en
groepen woningen in de bebouwde
kom.
2) Geen plaatsing in gebieden
met een natuurlijke waarde die ver
stoord zou worden,
3) Zoveel mogelijk dichtbij de
verbruiker {kostenbesparend).
4) Alleen rendabele posities
(minstens terugverdiend in
20 jaar). Zij gaan er wel vanuit
dat ~ stijging van de energie
prijs zal variëren yan 10-15%,
hetgeen zeer aannemelijk is.

De gemeente moet wel, in geval
van levering aan huishoudens,
deelnemen aan de exploitatie en
teruglevering aan het net moet
leunnen,_
5) Zij gaan uit van de Klaver
tien turbinen met een torenhoog
te van 12 tot 18 meter om boven
de natuurlijke omgeving ~it te
steken.
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resultaten
Zij konkludeerden, dat indien
je de windmolens inpast in:
- nieuwbouwwijken en stedelijke

gebieden.
- industriegebieden,
- en langs rijkswegen, drukke

kanalen of rond rotondes.
de visuele vervuiling beperkt
blijft tot 200 a 300 meter.
Wat betreft de geluidshinder
bleek een molen op een afstand
van 50 meter al niet meer boven
het achtergrondgeluid uit te
komen (afhankelijk natuurlijk
van de omgeving: langs een snel
weg om half vijf 's avonds hoor
je ze natuurlijk helemaal niet
meer:) •
Volgens deskundigen (1) is het
gevaar van afbrekende wieken
of andere te€hnische problemen
goed op te lossen. Ook wat
betreft de gevaren voor trek
vogels iS het beter de windmolens
in te passen in omgevingen die
al meer onrustige elementen be
vatten. Meestal vliegen vogels.
en zeker trekvogels. hoger.
maar die vogels die naay eten
op zoek zijn zullen hinder
hebben van draaiende wieken, Het
is ilchter niet waarschijnlijk
dat veel vogels om zullen komen
door een klap van de molen.
Een probleem is bijv. om een
groep huishoudens te vinden van
20 tot 40 woni ngen die gezamen-
1ijk een molen gaan exploiteren.
t~kkelijker wordt het wanneer
een wonlngbouwvereniging besluit

er enkebe in te passen in een
nieuwboUWtlijk. Bedrijven en
boeren kunnen natuurlijk indivi
dueel 20'n ding aanschaffen.
In een gedeelte ven Moord-Holland
hebben ze gekeken hoeveel tur
bines zonder problemen geplaatst
kunnen worden. Zij nUlen foto's
van allerlei omgevingen en teken
den daar Klaver-10 molens in.
Het resultaat was verrassend.
In veel gevallen was de molen op
een afstand van 100_ meter nauwe
lijks te onderséheiden. Het
wordt natuurlijk -wel anders als
de wieken gaan draaien. Uitgaande
van alle genoemde voorwaarden
berekenden ze dat in die omgeving
zonder problemen voor 13 tot 17%
van de elektriciteitsproduktie
konworclen voorzien. De nieuwe
modenen. uitgerust met tipvanes.
(zie verde-rop in dit artiRèl J .
kunnen dit percentage aannerkelijk
omhoogbrengen •. Het is wel zo. dat
deze resultaten op veel globale
aannames berusten. In hoeverre
gebruik je de energie wanneer
de wind waait. hoe snel-stijgen
de prijzen van de fossiele brand
stoffen. hoeveel vermogen aan
konventionele centrales heb je
nodig, maar ook kun je je afvr.gen
hoeveel we toestaan wat betreft
de verandering van het landschap
door het plaatsen van win_lens.
Hoeveel toeristen komen onze
Hollandse bovenkruiers niet be
zichtigen?
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DRENTE LEEFBAAR
t1p-vane s

Ik zal nu een overzicht geven van
de stand van zaken wat betreft het
onderzoek naar venmogensvergrotl ng
van windturbines door het aanbren
gen van tfpv]eugeltjes .
Oe verbeteri ngen zij n aanzienlijk :
- het vennogen van de turbine
wordt minimaal met een faktor 2,S
vergroot t .c.v. een gewone rotor
vorm. Oft terwijl er geen verzwa k
king van konstruktie of wfndgelel d
baarhefd optreedt (theoretisch
denkt men al aan een faktor 8
• 9) ,
• De kosten van de rotor bedragen
ca. 20% van de totale insta l l at i e
koste n en het aanbrengen van t ip
vanes verhoogt de rotorkesten met
ongeveer 751. In totaal betekent
dit een kostenstijging van ca.
151. Waarom 1s dlt nu zo aantrek
keli jk? Welnu. wanneer je op een
bepaa lde plaats met een bepaald
wlndaanbod zoveel mogelijk ver 
mogen ui t de wind wil halen.
zal dit al sne l wieken met een
grete diameter vergen. Tipvane
rotoren hebben zowel het voordeel
dat ze :
IJ een bepaal d vermogen al bij
k etnere ro to rd ia meter bereiken ,
2} bij lagere snel heden van de
wind al het ontwerpvermogen le
veren .
Het eerste betekent een kleinere
molen, mi nder visuele vervui li ng.
mi nder materiaalk osten en OOK
geringere konst rukti emoei 1i jkheden •
Het tweede voordeel heeft t ot ge
vol g dat de periode van het j aar
dat de turbille zi jn voll edi ge
vermogen levert fli nk verhoogd
wordt. Oe bedrijfs tijd van een
konventi onel e t urbi ne wordt nu
gesteld op gemiddeld 3000 uur/jr.
terwijl het tipvane model 4000
uur/jr. kan leveren : 601 winst .
Oe echte proefneminge n met proef
model len moeten nog uitgevoerd
worden, maar de windtunnel tests
waren zeer hoopvol.
Dit alles gebeurt aan de TH Delft,
afd . luchtvaart en ruimtevaart
techniek. Zo zie je maar dat
ruimtevaart toch nog ergens goed
voor ts ,

MTegen de verl oeder i ng van
Drente , v66r vrede , ve1 1 i g~
hei d en werk. i

Dat was het motto van de demon
s t rati e en dë manifestatie die
op zatërdag 30 Januarl rn Ässen
~Taats vonaen.
s Iîbrçen s togen vanuit verschei 

dene plaatsen in urente of van
even buiten de provin cie- of
landgrenzen karavanen auto 's en
een enkele bus naar Assen.
Oe deelnemers aan deze zoge
naamde stertochten en de op
andere wijze gekome n deelnemers
verzamelden zich op de veemarkt
voor een demonstratie door de
Drentse hoofdstad. Achter het
spandoek met de tekst "ürente
'leefbaar-" trok een bonte stoet
van zo 'n 500 tot 1000 mensen
door de Asser binnenstad
(echter niet door de winkel stra
ten) naar het zalencentrum Belle
vue.

manifestatie
Daar begon om twee uur de mani 
festatie . In alles kwam het brede
kar akter van de prot es t dag naar
voren. Oe organisatie berostte
namelijk bij groepe n die akti ef
zi jn i n de vre desbewegi ng , de
Derde-Were ldbeweging en de
Mfl ieu- en anti -kernenergiebewe
ging . Van al derge lijke groepe
r ingen en van linkse pOlitieke
partijen waren er stands . In
de theaterzaal vond. afgewisseld
door sprekers , een kultureel
progral'llJla plaats .
Naast sprekers over kernenergie
werden er ' praatjes ' gehouden over
vrede en vei l i ghei d . en algemene
voordrachten. Aan het eind van
de dag werd ee n s lotverl:1aring
voorgelezen die zou W!lrden opge
stuurd aan parlement, rege ring en
provi nciale overheid . Akties

werden hieri n ni e t aangekondigd.
Wel s telde de verkl ar ing heel dui
deli jk: MM1l i ta r i seri ng en atomi 
se r i ng worden gebracht onder het
mom van de we rkgelegenheid M•
De voorzi t ter van het or gani satie
komitê , Wi l1em Kreme r. gaf aan
hoe hij ekonomi sche gezondmaking
van Drente o.a . wil aanpakken. Hij
ple itte ervoo r een deel van de
aardgasbat en en de (Sdhoonebeeker)
ol1eopbrengs t en ten goede te l at en
komen aan het Noorden en voorts
wilde hi j een eigen provinciale
( e ~onomische)on twikkeli ngsmaat

sc happij met een strijdbarf, houding.
Kremer verderop: "Wij wi' len geen
atoomafval als Haags afva l onder
de Drentse bodemM• Voor de Atoom
a larmgroepen sprak Wypke l ine
Wi jnants uit Rolde . Ze hield een
uit het hart gegrf,pen bet oog
over de kwali jke gevolgen van kern
energie voor de menshei d.

kultuur
Berend Mensing uit Borger , al een
oud-strijder in de anti-kernenergie
beweg ing , was de enige die wat deed
aan het behoud van een stuk Drentse
Kultuur : i n het üre nts droeg hij
een aant al gedichte n voor . Voor
en tussen de sprekers door traden
op een popgroep, een zangduo en
het kabaret wDe St oomf i et s " uit
Rolde .
In de theaterzaal. die uitzicht bood
op een schitterend dekordoek achter
op het podium, zullen zo'n kleine
1000 mensen getuige zijn geweest
van de manifestatie . Een geSlaagde
dag (al hoewel een grotere opkoms t
gewenst was geweest) die hopenlijk
als oppepper voor al lerlei groepen
werk.t om me t vereende krachten te
strijden voor een l eefbaar Drente.
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jan S~huttenOEKBESPREKING ~~
In het vorige nummer is een ener
giebundel door mij besproken. ge
titeld: 'energie als maatschappe
lijk probleem'. Eén van de bijdra
gen hieraan geleverd door G.J.
Zijlstra. licht ik hieronder spe
ciaal nog even uit. Dit omdat het
om een goed gedocumenteerd arti
kel gaat, wat het daardoor goed
duidelijk en leesbaar maakt.
Zoals al gezegd in het vorige
nunmer. wordt het onderzoek ge
presenteerd als een politicolo
giese analyse van het kernener
giebeleid. Daarvoor wordt de
machtsstruktuur van de kernener
giesektor onder de loep genomen.

vragen
De vragen die gesteld worden zijn:
-hoever is het beleid t.a.v. kern
energie al bepaald- het stadium
v66r de parlementaire behande
ling.

'hoe groot is de rol van de semi
overheidsinstellingen hierbij.
Dit net van instellingen is zeer
sterk ontwikkeld in Nederland,
zoals blijkt uit onderstaande.

problemen
Eerst een aanduiding van enkele
veel door de overheid gebruikte
begrippen.
De kernenergiesektor is het ge
heel van particuliere krachten
(onderzoeksinstellingen, elektri
citeitsbedrijven), die op de
één of andere manier hun bijdra
ge leveren aan de ontwikkeling
van kernenergie.
Het overheidsbeleid is het ver
strengeld geheel van beslissin
gen(en het nalaten van beslis
singen) t.a.v. allerlei onder
zoeksprojèkten. veiligheids
voorwaarden e.d. die te maken
hebben met het toepassen van kern
energie. Het resultaat wordt dan
gepresenteerd als'het kernenergie
beleid '.

semi-overheid
Dit is een verzameling adviesra
den· die inhoud moeten geven
aan de kernenergiewet. Zoals daar
zijn:
l.de Interdepartementale Raad
voor Kernenergie (IRK), samenge
steld door vertegenwoordigers van
de industrie en de elektriciteits
producenten.
2.de Wetenschappelijke Raad voor
de Kernenergie (WRK),
a.de Gezondheidsraad, waaronder
vertegenwoord·igers van het mini
sterie van Onderwijs en van het
ministerie voor Volksgezondheid
en Milieuhygi~ne.
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4.de 1rrterdepartementale KOIIIDissie
voor Kernenergie (ICK). een coördi
nerend adviesorgaan.
En als overkoepelend adviesorgaan.
de Centrale raad voor de Kernener
gie (CRK). die als funktie heeft
namens alle voorgaande raden een
brede visie naar buiten toe te
formuleren.
Dexe funktie ging niet op, door
dat het IRK te overheersend was.
en werd daardoor in 1969 opgehe
ven.
De nucleaire ontwikkelingen in
deze tijd. waren het UC-projekt
en het SNR-projekt (snelle kweek
reaktor).
Tot slot: de RCN (nu ECN)- een
beheers- en onderzoeksinstelling,
die een onderzoekreactor bedrijft.
Regering. industrie en elektrici
teitsbedrijven zijn aandeelhou
ders.

beleidsanalyse
Zijlstra heeft de onderlinge be
trekkingen binnen deze semi-o
verheidsinstellingen onderzocht
op twee nivo's:
Ie de belan~enkonstellatie tus
sen overhël , lndustrle , elektri
citeitsbedrijven en onderzoeks
instell ingen.
2e de onderlinge betrekkingen
in de interne bestuursstruktu
ren van bovengenoèmde instel
lingen. Dit zijn de zogenaam
de dubbelfunkties.
In hun onderlinge samenwerking
binnen de adviesraden die ge
noemd zijn, komen deze instel
lingen tot een belansenafwe
~ing, die uiteindeliJk resul-
eert in een eensgezind advies.

Zo worden op de lange termijn
eensgezinde prioriteiten voor
het eneraiebeleld vastgesteld.
Industrl le, elektri citeits
bedrijven, onderzoeksinstel
1i ngen en de overheid we glD
allemaal vanuit bun eigen per
spektief beslissingen t.a.v.
het ener,iebeleid in zijn
geheel a. .
De industrie bekijkt hoe Ne
derland een.positie op de
afzetmarkt voor de reaktor
bouw kan veroveren. Abstrak
ter gezegd: hoe Nederland
de juiste know-how weet
op te bouwen. VMF ·en RSV
zijn de bedrijven waar dit
voor op gaat.
De elektriciteitsproducen
ten bekijken de bedrijfseco
nomiese aspekten. Zij zijn
de beheerders en exploiteurs
van de kerncent~ales.

De overheid stelt allerlei
maatschappelijke richtlijnen.
op, die door het ministerie
van Sociale Zaken en Volks
gezondheid gekontroleerd
worden op de naleving er
van.
Het ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen heeft een
stem binnen de onderzoekswe-
reld, en heeft voornamelijk
een organisationele funktie.
Adviesorganen zijn weliswaar door
de overheid gekontroleerde or
ganen (wettelijke vertegenwoordi
gers van de overheid), maar het
zijn de informele ontmoetingen,
en de daardoor informele kontakt
legging en uitwisseling van infor
matie, die de onderlinge belangen
regelen.Hiermee komen we dan te
recht bij het punt van de dubbel
funkties.
Relaties tussen de hiervoor be

schreven onafhankelijke instel
lingen • die min of meer aangeven.
dat onderzoeksinstellingen, elek
tric iteitsbedrijven en de indu
strie in kernenergieprojekten
hun eigen specifieke inbreng
hebben - zonder dat er door de
ov~rheid vastgestelde richtlij
nen bestaan.
[n bijgaand overzicht staan in
een aantal modellen de ruil
verhoudingen tussen deze instel
lingen uitgebeeld.
Dat zijn de infomatierelaties
en de medezeggenschapsrelaties
tussen industrie,elektriciteits
wezen en de overheid en onderzoeks
instellingen.
Een dubbel funktie is een persone
le verbinding. Hierbij is iemand
tegelijk lid van een beleidsbe
palend als een beleidsontwikkelend
orgaan (adviesorgaan).
Deze personele verbinding geeft
geeft de mogelijkheid. tot één
zijdige informatieoverdracht.
Het gevaar van veel dubbelfunkties
is, dat informatie zodanig gekom
bineerd kan worden, waardoor het
beleid van beleidsbepalende en
ban beleidskontrolerende organen
op elkaar afgestemd worden.zon
der dat er van enige parlementai
re tussentijdse kontrole sprake
kan zijn.
Zijlstra geeft een heel aantal
dubbelfunkties aan beschrijft
de betekenis hiervan de konsekwen
ties hiervan voor de beleidsvor
ming.



DE ATOOMLOBBY
van Steenhoven

Sinds de tweede wereldoorlog hebben
de Verenigde Staten een grote
voorsprong in de wereld op nukleair
technologisch gebied door de ontwikke
ling van de atoombom. Maar als Eisen
hower in 1953 met het "Atoms-for
peace" programma komt, wordt dit
nukleaire staatsmonopolie doorbroken.
Voor de VS is kommercië1e toepassing
van kernenergie in die tijd niet
aantrekkelijk door de lage olie-
en kolenprijzen. Voor West-Europa
echter wel, zeker na de Suez-krisis.
Zodoende gaan de VS Europa gebrui-
ken als proeftuin voor verbetering
van de technologie en voor de
opbouw van een nuk1eaire exportmarkt.
Ondertussen wordt in Europa het
Intereuropees Kerninstituut opge
richt. (Centre Européeen pour la
recherche nucleaire, CERN). En in
1955 wordt een NAVO-verdrag inzake
uitwisseling v~n nukleaire gegevens
ondertekend.
De Verenigde Naties bereiden een
konferentie voor over het vreedzaam
gebruik van ke.rnenergie. Op deze
zogenoemde Geneefse Konferentie
krijgen wetenschappers met bezwa
ren tegen kernenergie echter niet
de gelegenheid aan het woord te
komen. Zij beleggen daarom een
alternatieve bijeenkomst in Londen.
Door de VN wordt in 1956 een in
ternationaal kontrole-orgaan inge
steld, het Internationaal Atoom
Energie Agentschap (IAEA). .
In 1958 wordt Euratom opgericht,
een organisatie met het doel een
gemeenschappelijk Europees pro
gramma voor onderzoek en ontwik
keling van kernenergie te maken.
Deze organisaties stellen echter
weinig voor. omdat de betrokken
landen hun nationale belangen
laten prevaleren (industrie
en export). Wel tot bloei komt het
Europees Nuk1eair Energie Agent
schap (ENEA). Deze organisatie
wordt in 1958 uit de grond gestampt
door de Organisatie voor Ekonomische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO),
een samenwerkingsverband van een
groot aantal West-Europese staten.
Canada en de VS.
Doelstelling is het stimuleren
van de toepassing van kernenergie,
zonder al teveel aandacht te
besteden aan veiligheid en kontrole.
De Volkskrant schrijft hierover
op 14 dec. 1973: "Het is een teken
aan de wand dat Euratom een roemloze
dood tegemoet lijkt te gaan. juist
nu kernenergie op grote schaal in
de samenleving geintnodudeert wordt.
terwijl de gigantische veiligheids
en milieuproblemen nog niet zijn
opgelost".
Door de versnippering van de West-

Europese kernindustrie (vanwege militaire doeleinden. In 1970 re-
nationale en militaire motieven) sulteerde dit in de zgn. "triparti-
heeft het kunnen gebeuren dat te-overeenkomst'. De weigering
Amerikaanse bedrijven (Westing- om de UCN bij Euratom onder te
house. General Electric en later brengen heeft tot gevolg dat
Gulf) de Europese markt tot het Frankrijk zich verzekert van de
midden van de jaren zeventig be- steun van Italië. Spanje en België
heersen. voor de bouw van een gasdiffusie-
Het Duitse KWU weet als eerste de fabriek. waarmee een Europese twee-
Amerikaanse licenties van zich af deling een feit werd.
te schudden, waarmee het een regel- Toen bleek dat de kosten van de
rechte konkurrent wordt. Het heeft UCN te hoog werden. werd Frankrijk
inmiddels voldoende nuk1eaire alsnog gevraagd om mee te doen.
kennis en ervaring om het tegen maar die wilde al niet meer. In
de Amerikaanse giganten op te 1971 vindt de oprichting van een
kunnen nemen. Ook Frankrijk zal in West-europees konsortium plaats.
1982 haar licentieovereenkomsten waarin de belangrijkste industrie-
met Westinghouse beëindigen. ën al hun nuk1eaire belangen bun-
Maar de wereldmarkt voor kernreak- delen. Ook hierin neemt Frankrijk
toren is nog steeds niet zo floris- niet deel. zodat er. zowel op het
sant o.a. door de hoge kosten. gebied van kerncentrales als op
onveil igheid en een groei1!nde anti- het gebied van urani.umverrijking
kernenergiebeweging. Toch zal de een scheiding is.
atoomlobby zich versterken o.a. - In 1966 gaat Nederland in
door de stijgende olieprijzen. samenwerking met Duitsland en
waardoor behalve in Europa. Be1gH! onderzoek doen naar de
ook in de derde-wereld1anden be- mogelijkheid van snelle kweek-
hoefte ts aan kernenergie, Boven- reaktors (SNR). Achter dit zoeken
dien bezitten Zij veelal het naar goedkopere koelmiddelen in
uranium, in ruil waarvoor ze de kerncentrales zat het argument
nukleaire know-how willen. Deze te dat het tevens voldoende pluto-
verwachten export van nukleaire nium produceert om hoogwaardige
technologie (is dus al bezig) naar kernwapens te maken. In 1968 wordt
de derde wereld heeft tevens ver- in Hengelo een testinstallatie
spreiding van kernwapens tot ge- voor natriumkoeling gebouwd. De
volg. De bronnen van verspreiding snelle kweekreaktor zou in Duits-
van kernwapens zijn: - kernreaktors. land gebouwd worden. In 1970 be-
- uraniumverrijking. - opwerkings- sluit de Duitse veiligheidskom-
fabrieken. missie de reaktor niet in Weiswei1er
De positie van Nederland. in de inter- te bouwen vanwege de bevo1kings-
nationale atoomindustrie. is als dichtheid. maar in Kalkar.
volgt: Tot dat moment heeft Nederland
- vanaf het begin van Nederlands nukle- alleen financi~le betrekkingen
aire karrière zijn er kontakten met met het projekt. maar nu heeft
de VS en Duitsland. het dus ook te maken met de vei-
- in 1951 sluit de ned. voorzitter van 1igheid van de mensen in de
de atoomkommissie van de VN een kon- Nederlandse omgeving van Kalkar.
trakt met een Noorse kerncentrale voor - In 1967 wordt het besluit tot
levering van het gedurende de oorlog de bouw van een kerncentrale
bewaarde uraniumoxide. in Borsse1e genomen. Er zijn of-
- deelname in het CERN en de andere fertes van o.a. t~ratoom i.s.m.
Europese kommissies vanaf 1953, met Westinghouse en van het
- een "toevallig" bezoek van Kistema- Duitse KWU. Het Franse bedrijf
ker aan West-Duitsland leidt tot een Pechiney overweegt om in Zee·land
nederlands-duits u1tracentrifugepro- een aluminiumfabriek te bouwen.
jekt (UCN-Almelo) . Kistemaker was a1- mits er de garantie is voor
lang bezig met uc-onderzoek samen goedkope energie. In 1969 gaat de
met duitse kollega's. bouw naar KWU vanwege de goed-
Nederland wenste dit projekt koopste offerte. Hierdoor komt
niet europees te maken. maar dults- Neratoom geheel buiten spel te
nederlands, vanwege de jarenlange staan en blijven we afhanke-
steun van ned. en duitse concerns lijk van Duitsland.
die nu iets van hun investeringen
terug wilden zien. Engeland was
ook bezig met uc-onderzoek en de
bouw van een verrijkingsfabriek
(Capehurst) en wilde graag meedoen
met het ned.-duitse projekt. Zij
hadden ook belangstelling voor de
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LEK AKTIE
(uit LEK-bulletin. jan. 1982.
nummer 1. jaargang 4)

Aktie in het hol van de leeuw?
Dodewaard ligt nog niet zo ver
achter ons en de meeste áktivi
teiten om Nederland te bevrijden
van kernenergie (misschien wel
het meest gebruikte woord de
laatste jaren) hebben zich weer
toegespitst op plaatselijke
en kleinere fronten. Een paar
voorbeelden zijn de munitietrein
blokkades, het opzetten van
de Energiewinkel en scholings
en vorminQsaktiviteiten.
Het LEK (Landelijk Energie Komitê)
heeft nu een voorstel om begin juni
(8 tlm 12 bijv.) toch weer een lande
lijk gebeuren op poten te zetten.
Redenen: Borssele en Dodewaard en
Almeló draaien nog steeds. nog
steeds wordt er radio-aktief afval
gedumpt in de oceaan. Kal kar wordt
~og steeds gesteund door onze
belastingopbrengsten. De BMD
(ik hoef denk ik gezien het vele
geharrewar rond de Kommissie en
zijn financiering niet meer te
vertellen wat dit inhoudt) moet zijn
~losgebarsten·. Wat het standpunt
van de regering betreft, er is een
Kommissie samengesteld die moet
onderzoeken wat de (financiele)
gevolgen zijn van eventuele sluiting
van de kerncentrales. De Kommissie
is er nog steeds niet en het resul
taat dat rond juni zou moeten ver
schijnen; zal heel waarschijnlijk

nog een tijd op zich laten wachten.
Konkreet houdt het voorstel ineen
tentenkamp op te richten op het
Malieveld in Den Haag. Van daaruit
kunnen allerlei "uitvallen" plaats
vinden naar "hot spots". elders
in de stad. die er genoeg te vinden
zijn. Het Binnenhof bijv •• waar al
sinds tijden onze "volksvertegen
~/oordiging" de beslissingen neemt.
Anti-parlementair of niet, de
beslissingen worden er wel genomen.
Wat dacht je van het blokkeren van
ons "demokratische besluitvormings
systeem".
Verder de verlokking van kantoren
van Neratom. het Energie Centrum
Nedèrland en. ook heel leuk. de
riante, dure behui~ing van de
Brauw en co en zijn Bre~ Maatschap
pelijke Diskussiegroepje.
Naast de sluiting van Kerncentrales
en Almelo. zowel als stopzetting
van de dumpingen ln de oceaan

stelt het LEK ook als eis het stop
zetten van de dure 5Mb, welk ~eld
beter besteed kan worden aan et

JOOP Oude Lohuis

stimul eren en ontwl kke Ien van Uuur
zama Ënergl ebronnen. .

Van tevoren mOèten duidelijke
afspraken gemaakt worden wat
betreft doel en uitvoering van
de akties. Dingen als:
- geweldloosheid. - geen blokkade
materiaal. - bewaren van de eenheid.
- uitvoeren van geplande aktivi
teiten moeten doorgesproken worden.
Aktuele zaken (BriO, Kommissie Beek,
Kalkar. proefboringen) moeten opti
maal gebruikt worden. Zoveel mo·
gelijk decentrale plaatselijke
akties en eén duidelijke aandacht
voor verbreding van de informatie.
Dit houdt in dat meer en meer
informatie zal moeten worden gege
ven over: aardgasprijzen, kolen
stook, en alternatieve energie
b~onnen; we zijn niet alleen
ergens tegen, er zijn betere ma
nieren.
llT,fOë. organisatie moeten zoveel
mogelijk groepen; organisaties,
milieubewegingen en politieke
partijen betrokken worden.
Wat vind je ervan?
Basisgroepen vergadering: elke
dinsdag vanaf 26 januari om
de twee weken in het oude
Po1i ti e Bureau (eers tvo1gende
vergadering op 2 maart).
Of schrijf naar het LfK,
Tweede Weteringplantsoen 9;
1017 ZA Amsterdam.
Tel.: 020-221366.

lkérnlijn

PPR: ontslagen EGD te voorkomen.
Bij het EGO in Groningen kunnen
ontslage~ voorkomen worden als het
bedrijf zich gaat toeleggen op al
ternatieve energiesystemen. Dat is
het standpunt dat de PPR inneemt
in de provincie Groningen. Door
gaan op het oude spoor, met name
de kèrncentrale in Dodewaard. zal
verlies van arbeidsplaatsen ople
veren, aldus de PPR.
Nieuwsblad van het Noorden. 4-2-82

Ongeluk met radioaktiviteit Canada
Bij een ongeluk in het gebouw van
het Canadese agentschap voor a
toomenergie in Ottawa zijn min
stens 35 werknemers. blootgesteld
aan radioaktieve straling, die
echter onder de gevarengrens
bleef. zo is officieel meegedeeld.

Ikernlj jn

financiering rond
BOUW KALKAR WORDT TOCH VOORTGEZET

BONN - De financiering voor het
verder bouwen van de kerncentrale
Kalkar is rond. Dit heeft de West
duitse minister van onderzoek en
technologie, Andreas van BUlow,
dinsdag meegedeeld. Het tekort van
1.1 miljard mark. dat door de
West-duitse industrie moet worden
opgebracht, is op een klein ge
deelte na toegezegd. De bondsre
gering zelf maakt nog eens vijf
honderd miljoen mark vrij voor de
verdere bouw van de kerncentrale.
De toezeggingen uit de industrie
worden alleen nagekomen als de
bondsdag de inwerkingtreding van
de snelle kweekreactor goedkeurt.
Dat dit gebeurt is volgens Von
BUlow zo goed als zeker.

De minister gaat er van uit dat
Nederland en Belgi~ in het project
zullen blijven deelnemen. Beide
landen willen een plafond in hun
bijdrage. hetgeen door de Bondsre
publiek wordt gerespecteerd. Ne
derland en België willen niet meer
bijdragen dan 480 miljoen mark aan
het project • In een regeringsver
klaring van het vorig jaar aange
treden kabinet Van Agt werd ge
steld dat Nederland naar wegen zou
zoeken om zich uit het Kalkar-pro
ject te kunnen terugtrekken. Die
uitspraak wordt in Bonn kennelijk
niet serieus genomen.
De aanvankelijke kostenplanning
voor Kalkar beliep in 1972 artder
half miljard mark. De snelle
kweekreactor had volgens die eer
ste plannen in 1979 klaar moeten
zijn. Vertragingen bij de bouw en
stevige prijsstijgingen hebben de
kosten van de reactor nu al tot
5.5 miljard mark doen stijgen.
De Westduitse elektriciteitsmaat
schappijen waren aanvankelijk hui
verig om meer in Kalkar te inves
teren, omdat het niet duidelijk
was welke energiepolitiek de
Bondsrepubliek zou gaan voeren.
Volgens een woordvoerder van het
ministerie van econ~ische zaken
raakt het rondkomen van de finan
diering de Nederlandse deelname
niet. 'Nederland heeft een pla-
fond

niet. "Nederland heeft een vast
plafond van vijftien percent van
3.2 miljard. De minister zal spoe
dig in de Tweede Kamer een toe
lichting geven van hetregeerak
koord op dit punt. De juridische
mogelijkheden om ons terug te
trekken en de consequenties daar
van worden op een rijtje gezet.
Maar in het algemeen geldt: wie
breekt. betaalt",aldus de woord
voerder.
Volkskrant, 17-2-82
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NORG
Sinds februari 1981 bestaat het Nor
ger Energie Komitee (NEK), een or
ganisatie van mensen die kernenergie
afWijzen i.v.m. het stralingsgevaar
en de grote vraag: Waar moeten we
met het afval naar toe?
En het gevaar van explodering van de
kerncentrales door welke oorzaak ook.

We zijn begonnen met propaganda
voor de giroblauwaktie via een
huis- aan huis brief. Wij willen dat
de EGO de steun aàn Doodewaard
staakt en het geld besteedt aan
onderzoek van andere vormen van
energie.
Ir. Mol van het EGO doet nogal
zorgelijk over het plaatsen van een
windmolen te Pieterburen, de kosten
van dit plan zouden enkele tonnen
bedragen, aldus een verslag in het
Nieuwsblad van het Noorden d.d. 16
jan. r.r.
De eerste twee weken van mei 1982
zal er een expositie in de Brinkhof
te Norg zijn van Energie Anders;
informatie over alle soorten van
energie.

En wij nodigen Uhierbij uit voor
onze informatieavond betreffende
kernenergie op 25 februari a.s.
om 20.00 uur in de Dorpshuiszaal
van de Brinkhof. Voor de pauze
kunt u genieten van een optreden
van de cabaretgroep "De Stoomfiets"
uit Rolde, daarna zal een inleiding
over kernenergie gehouden worden
door Herman Damveld.

Tijdens de pauze is er gelegenheid
voor het bekijken van diverse in
formatiestands, na de pauze zal
Herman Damveld op uw vragen ingaan
en Huib Knottnerus zal de e.v.
discussie leiden.

Het Norger Energie Komitee:
kontaktadressen:

Tineke Voetberg. Merelhof 40,
Greet Joosten. Schepenlaan 3.

P.S. de toegang is gratis.

AAP-Veendam
Vier maanden na oprichting van deze
groep is men redelijk tevreden over
de gang van zaken. Er hebben zich
sinds het verschijnen van het
vorige nummer van AtoomaJarm ver
scheidene nieuwe mensen aangemeld.
die zich aktief met de problematiek

van kernenergie willen gaan bezig
houden.
Een verzoek aan de verschillende
politieke partijen in Veendam om
zich met het ooq op de gemeente
raadsverkiezingen uit te spreken
over hun visie t.a.v. kernenergie
heeft tot nu toe (half februari)
slechts één reaktie opgeleverd.
Een schamel resultaat. In Veendam
zijn vele andere problemen; o.a.
de op handen lijnde sluiting van
de DWM-fabriek. Dat daar veel
aandacht aan geschonken wordt is
begrijpelijk. De partijen zullen
er echter niet onderuit kunnen,
dat de economische positie veel
te maken heeft met het energie
vraagstuk.
Van 19 tlm 23 april zal in het
theater Veenlust in Veendam een
tentoonstelling te zien zijn,
samengesteld door het polemolo
gisch instituut. Onderwerp is
de kernwapenwedloop. De titel
is "Een kwestie van overleven".
AAP-Veendam zoekt verder mensen
met enige muzikale kennis, om een
lokale cabaretgroep op te richten.

zender
Sinds begin februari is de
radiozender van de gezamenlijke
AAP-groepen enkele malen in de

. lucht geweest. Van verschillende
kanten zijn bevestigingen gekomen
over de redelijk goede ontvangst.
Hoewel de makers nog spreken over
experimenten, begint er toch al
wat regelmaat te komen. Voorlo-
pig is het de bedoeling, dat op
woensdag wordt uitgezonden tussen
+ 20.00 uur en 21.00 uur. De
frequentie ligt tussen de 103-104
MHz op de fMband. Door de soort an
tenne, die gebruikt wordt is het
nog niet mogelijk om het gehele
noorden per uitzending te bereiken.
Er wordt aan gewerkt om di t te
veranderen.
Ondanks, dat wij ons in de eerste
plaats bezig houden met kernenergie,
wi Hen ~Ie toch de verschei denheid
van onderwerpen ruim houden. Het
komt erop neer, dat aandacht ge
schonken zal worden aan alle
zaken, die het wel en wee van onze
regio beTnvloeden.
Mochten er bij u programmaideeën
leven, ze zijn van harte welkom
op het kontaktadres: Noorderstraat
38, Drouwenerveen.
Financiële steun voor de zender
is altijd welkom. U kunt uw giften
storten op rek.nr. 30.92.22.648
van het Komité Atoomalarm bij
de Rabobank in Borger. Het giro
nummer van de bank is 800.729.
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Agenda
6 maart:hooikisten en isolatierol
len maken in Noordhorn bij de En
ergiegroep Westerkwartier.
Opèningstijd:van 10 tot 4 uur.
16 maart: een forumavond over de
link tussen kernenergie en kern
wapens in het Dorpshuis te Annen.
het begint om 20.00 uur, en het
wordt omlijst met het cabaret "de
stoomfiets". Diverse politieke par
tijen doen mee.
Voor Norg, zie Nieuws uit de groepen
Galileï, tel. 050-124371 i.p.v. het
vorige keer vermelde nummer. treedt
op:
26 februari op het KMBO te Groningen
5 maart op het St. Maartenscolleqe
in Haren
16 maart voor de CJMV in het gebouw
van de Miljeufederatie op de Spil
sluizen te Groningen
1 mei waarscheinlijk op het 1 mei
feest in Meppel

~A!- vergadering.
Op de vorige vergadering hebben we
besloten dat Dodewaard dicht gaat.
1 april, op de vergadering in het
"Vlondertje" (Kaap de goede hoop,
vlakbij verpleegtehuis de Open-Ha
ven) in Veendam gaan we, d.m.v. het
informatie uitwisselen over elkaars
stand vaezaken qua funkti·oneren,
beslissen hoe. b.v. Via de giroblauw
(weigeren?), of de gemeenteraadsver
kiezingen. Komt allen.

Ikernlijn
Stroom van wind net zo duur als
U1t kolen.
De pr1jzen van elektriciteit op
tewekt uit kolen of wind ontlopen
elkaar niet zoveel. Een proefmolen
van 55 KW in Zeeland heeft aange
toond dat rekening gehouden met
de WIR-premie een KiloWattuur
ongeveer 25 cent kost. Dit is
ongeveer de prijs van 'normale'
stroom. Wind is normaal:

- . NRC, 11-2-1982.
Eers~e programmaatoomalarmzender.
Vanavond is de eerste uitzending
van de zender van de gecombineerde
Duits-Nederlandse atoomalarrngroe
pen. De uitzending begint om 7 uur
met een programma voor de Dui tsers
over de bouw van de atoomcentrale
in Lingen. Ene heer Steg voert
vervolgens het woord namens de
Noordnederlandse atoomalarmgroe
pen. De zender is te beluisteren
tussen de 103 en 104 mgz.
Nieuwsblad van het Noorden,15-2-82



KONTAKTPERSONEN

De eerste hef hij op een aom' d schreven toen
de eerste berichten over de proefborings in
de kraant vers~henen.

Wij drukt twie van de gedichten of die Berend
Mensing veurdraogen hef op de manifestaosie
'Orente Leefbaar'.

~asisgroepen Groningen
pla energiewinkel
l1artini.-kerkhof
Groningen

Deze enauete en of andere stukken
zenden naar het redaktieadres, bij
voorbaat hartelijk dank

1 wordt er naar jouw gevoel te veel
op de regionale aspecten gelet of
juist nog te weinig?
o meer regionaal
o meer landelijk
Omeer internationaal

2Atoomalarm is een noordelijk blad.
t10et het stri kt een anti kernener
gie blad blijven of moet er meer in
over noordelijk niuws?
o strikt anti kernenergie
o meer noordelijk nieuws
o geen mening

3 Atoomalarm komt twee maandelijks
uit. Als de mogelij~heid bestond

om het vaker per jaar uit te laten
komen met dunnere nummers, moet dat
dan of niet?
o vaker uit (dunner)
o zo vaak zat

4 Als de mogelijkheid bestaat om the"
ma nummers naast de atoomalarm te
maken, heb je daar dan behoefte aan,
en zo ja over welk onderwerp?
o als je wat te l'1e1den hebt doe je
dat maar in atoomalarm
o nederlandse instellingen
o Duitsland
[) Belgie
o .

5 Wat verwacht je van het blad?
0 .

_ENQUETEGEDICHI-----l

De bomen in mien straot b1uit,
de buurvrouw hangt de beddelaokens
oet raom;
under een affiesje van joop den uyl.
Joop 1aacht;
~unitietreinen daovert of en an,
der wordt warkt in oes 1aand:
Jan de bouwarbeider levert
zien wark10zenbrieffie in.
Het giet goed in d~enthe1aand:

_A_t_oomg_il.d_,!npi ng

Nou lig het veld ver1aoten,
de weilanden ligt dras;
gien kudden die der bloaten
gien koen,n meer in,t gras.
Gien ooft meer an de bomen
gien blad meer an een tak.
De gifdumpers bint komen
het laand is kaol en ~trak:

De twiede giet over de warkge1egenheid:

Werkgroep Kernenergie Schoonoord
Anme Stubbe,
Oranjekanaal ZZ 2,
Wezuperbrug,
te. 05918-1345

AAP-Schoonebeek
Gêrrlt Hugen,
De Kerfjes 32,
Schoonebeek,
tel. 05243-2307.

Werkgroep Kernenergie Stadskanaàl
Jan en Mar1Jke Weyer,
Essenhage 54, .
StadskanaaJ,
tel. Ö599a-13955.

AAP-Veendam
Postbu~ 28~.
Veendam,
te. 05987-18562 (Geert
Ri dderbos).

AAP-Emmen
Gêrt Komduur,
Vredenve1dl,
Emmen,
tel. 06910-2242'1.

AAP-Pieterburen
G1JS Vl sser,
Witterenweg 50,
Kl oosterburen ,
tel. 05958-780.

AAP-Botger/Gasse1te
Ha rron Mo Itzer ,
Noorderstraat 38,
Drouwenerveen ,
tel. 05999·2517.

AAP-Oost-Groni ngen
Steef van DUln,
Grootstukkenweg 8,
Alteveer,
tel. 05991-1620.

AAP=~,l anngroep ~toom!l annen

AAP-Anloo
Klaa~ van de Heide,
Annérmoeras 2, Annen,
tel. ~5922-2124.

AtoomAlarmgroep Zuidwolde
Carel Ooms,
Reuvenl<amp 66,
Zuidwolde (Dr.},

Basisgroep i'Stop Kernenergie" Meppel
e.o.
men Dijkstra,
Bil4itonstraat 12,
7942 VS Meppel.

Hoogezand/Sappemeer
PlgS 1n Space,
Woldweg 237,
Kropswolde.
05980-24789.

ROA
IUCas koops
de Pol 2
c-euo
tel: 05925- 265

Energiegroep Norg e.o.
Tlnel<e' Voetberg ,
Merelhof 40,
Norg,
te 1. 05928-3533.

GirOblaUiaroep HOogeveen
Dl eneke i ers,
Oranjestraat 25,
Hoogeveen,
tel. 05280-72115.

Anti"Kernenergiegroep Z.O.Drente
Roelof Heida,
Rietlanden 34,
Zuidbarge,
tel. 05910-30630.

Anti-Kernenergiegroep Ooststelling
werf (AKJ50)
Lot Denmer
Mastenbroek 69
Oosterwolde
Tel. 05160-5472

Energiégroep Westerkwartier
Joke de Haas,
Poortkampen 14,
Zuidhorn,
tel 05940-4235.
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