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Op 14 september werd er in de tweede kamer een hoor

zitting over Kalkar gehouden. Daar was ook voor het

eerst het geheime kontrakt met Belgie en Duitsland

te zien. Op pag. 3 enkele impressies daarvan.

In Nijmegen wordt er op 16 oktober een manifestatie

tegen gehouden. Want niemand weet een goede reden om

mee te blijven doen.

Kerncentrale ramp voor elektriciteitsbedrijf in V.S.

Dat was de" kop van een artikel in de krant, terwijl er

ook in stond dat de Franse regering kerncentrales blijft

bouwen~ Voor de werkgelegenheidl Ra ra .hoe zit dat

Bij Urenco zit men nu op hete kolen. Na de regerings

wisseling in Australie gaat de uitbreiding van Urenco

zo goed als zeker niet meer door, en heeft van Agt niet

gezegd dat Urenco dan failliet is?

Voor de mensen die een abonnement hebben zit er een

acceptgirokaart bij in.

Aangezien we geen tijd hebben gehad zijn ze nog blan~o.

Gaarne zelf even invullen en spoedig retour
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KALKAR ZEER DUUR
In de geheime overeenkomst tussen
de toekomstige eignaar van Kalkar,
de SBK en de deelnemende landen
van 10 mei 1973 staan o.a. de vol
gende zaken:
-er moet gestreefd worden naar een
bedrijfstijd van minstens 72,5$.
-voor verliezen in verband met het
bedrijf van Kal~ar en de latere
ontmanteling stellen de deelnemen
de staten maximaal 150 miljoen DM
beschikbaar, waarvan maximaal 22,5
miljoen DM op rekening van Neder
land;
-de stroom van Kalkar wordt gele
verd aan het westduitse elektrici
teitsbedrijf RWE,die daarvoor tot
een bedrijfstijd van 72,5% een
prijs betaalt van 2,6 pfennig per
kilowattuur; daarboven kan de prijs
verlaagd worden tot 1,2 pfennig
per kilowattuur;
-partijen zullen bij de overneming,
en nadien regelmatig om de twee
jaar. onderhandelingen voeren o
ver een wijziging van de stroom
prijs (p.6);
-voor deafschrijving van Kalkar

dient te worden uitgegaan van een
levensduur van 17 jaar.

opmerkingen
Opmerkingen naar aanleiding van
de overeenkomst van 10 mei '73:
-een bedrijfstijd van 72,5 %ge
middeld is zeer hoog; desondanks
gaan we in onderstaande bere~e~

ningen van dit getal uit;
-VOor verliezen en ontmanteling
is 150 miljoen Mark beschikbaar.
maar alleen al de ontmanteling
van Kalkar zal minstens 150 mil
joen DM kosten. Dat wil zeggen:
voor exploitatie-verliezen is
geen geld beschikbaar. Gegeven
het feit dat de deelnemende
Staten over in ieder geval de
eerste 3 jaar 100 %en daarna
80% van de verliezen op zich
zullen nemen, ~unnen we stel
len dat het bedrag van 150 mil
joenDM te laag is; dit bedrag
is onlangs verhoogd tot 500
miljoen DM (atw. juni '83.
p.27S). Als de verliezen hoger
zijn. zijn er twee mogelijkhe-

den: de exploitant van Kalkar
gaat failliet of de Staten ver
hogen hun beschikbare gelden
voor verlieten.
-de prijs van 2.6 pf/kWh was 1n
1973 aan de lage kant. gegeven het
feit dat in een studie van Berg
mann en Krämer uit 1972 uitgegaan
werd van 2.94 pf/kWh voor een licht
waterreaktor en men destijds wist
dat Kal~ar een proefcentrale zou
zijn. Omdat in de overeenkomst
staat dat na overname door SBK
onderhandeld zal worden over de
stroomprijs. moeten we aannemen
dat op dit moment nog uitgegaan
wordtvan 2.6 pf/kWh.

kosten vd. stroom
De kostprijs van stroom uit Ka1
kar is opgebouwd uit de volgen
de posten:
-investeringskosten:6.5 miljard
DM (aangenomen. dat er geen ver
dere prijsstijging is); bij een
bedrijfstijd van 72,5% en een le
vensduur van 17 jaar worden de

Door de afnemer te betalen prijzen
SBK zal in het stroomleveringSkontrakt met RWE voor
de d~or h~~r na de overneming geleverde energie tot
een Jaarl~Jkse bela~~inggraad van 72.5 % (basis
h~evee1held) een prlJS van 2.6 pfennig/Kwh. doch
nlet beneden de variabele ~osten (inklusief splijt
stofcycluskosten) van SNRJOO.

par. 3
Stroomlevering

S~K zal de in SNR300 geproduceerde elektrische ener
g~e leveren aan het Rheinisch-Westfälisches E1ektri
zltätswerk AG. Essen (RWE). SBK zal het stroom1eve
ri~~skontrakt! dat moet voldoen aan onderstaande
prlJsvoorschrlften (zie par. 4 en 5) en ten minste
voor de duur van de onderhavige overeenkomst dient
t~.w~rden gesloten, alsmede daarin voorgenomen
wlJzlgen, vooraf ter goedkeuring aan de deelnemen
de Staten voorleggen; zij zal voorts de overeen
koms~ tussen haar moedermaatschappijen alsmede
daarln voorgenomen wijzigingen. onverwijld aan die
Staten voorleggen.

par. 4

SNR300 ~~ 10-5-'73
UP~'h,7

Overeenkomst tussen het Konin~rijk der Neder1äbden. de Bondsrepubliek
Duitsland en het Konin~rijk Be1gi@ enerzijds en Schne11-BrUter Kraft
werksgese11schaft mbH anderzijds inzake deelneming in het risico met
betrekking tot SNR300

enkele paragrafen

overeenkomst
par. 2(1)

Verplichtingen van de deelnemende Staten
deelnemende Staten zullen verliezen van SBK, die

n verband met de exploitatie van SNR300 ontstaan.
ijdens de demonstratieperiode (zie vierde 1id)ge
ee1 en daarna voor 80 %overnemen en deelnemen in

de kosten van een eventuele definitieve stopzetting
(par. 10). De overneming van verliezen en de deel
neming in de kosten zijn definitief. voor zover de
betalingen door en de vorderingen op de deelnemen
de Staten (zie par. I, tweede lid) niet na be~indi
ging van de overeenkomst in de zin van par. 14 ge
restitueerd. onderscheidenlijk vereffend worden,
ehoudens in geval SBK krachtens par. 15. derde lid

tot terugbetaling verplicht is.

par: 2(4}
De demonstratieperiode vangt aan bij de overneming
van SNR300 door SBK. Zij eindigt op zijn vroegst
na afloop van het derde volle boekjaar na de over
neming en nadat over de laatste twee boekjaren een
gemiddelde beschikbaarheidsgraad van ten minste
70 %is bereikt.
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kapitaalslasten 28.5 pf /kWh;
-bedrijfskosten. ink1usief ver
zekeringen, stellen we gelijk
aan die van andere kerncentrales
en zijn op basis van de studie
van Schmitt en Junk (atw, mei
'82) 2,6 ~fk~h;
-brandsto os en: de kosten van
opwerking en fabrikage van
brandstofelementen bedragen
minstens 15.000 DM per kilo
(atw, februari '83);
daar lllOeten we dekosten VOOr op
slag bijtellen. die vaak aange
geven worden met 20 %van de
opwerkingskosten; Kalkar bevat
5 ton brandstof, waarvan jaar
lijks minstens een derde ver
vangen wordt; de brandstofkosten
bedragen derhalve minimaal l,S
~f:kWt, maar een verdubbeling
s 00· zeer goed mogelijk.

Bij deze , zoals we hebben ge
steld voor Kalkar gunstige aan
names, zijn de kosten van de
stroom 32,6 pf. eer kilowattuur.

uittreden
voordeuqer

Volgens de nu geldende prijs
krijgt RWE de stroom uit Kalkar
voor 2,6 pf./kWh, dat wil zeg
gen: per kilowattuur wordt 30
~fenniv:to;geléyd, pér Jaar 1S
at zo n 5 m1 joen DMr. waar

van het nederlandse aandeel
(lb%) 84 milJoen DM bedraagt
gedurende mlnstens drie jaar
en 67 miljoen DM gedurende de
resterende levensduur, in to
taal 1190 mi1~oen DM. Het Bel
gische aandee 1n de verlie
zen is eveneens 1190 miljoen
DM, terwijl de bondsrepubliek
zelfs 5600 miljoen r.l verlies
lijdt.
Stel dat RWE na onderhande
lingen 15 pf./kWh betaalt,
dan wordt het exploitatie
verlies voor Nederland 700
miljoen DM.
Nu kanmen tegenwerpen dat de
kosten van de stroom uit Ka1
kar voor SBK een stuk lager
zullen zijn, als men reke
~ing houdt met het feit dat de
investeringskosten vrijwel
geheel gesubsidieerd worden
door de verSChillende staten
e.d. (SBK draagt 4% investe-

ringen bij).Het bovenstaande
kan men ook als volgt zi·en:
Nederland heeft tot nu toe
330 miljoen DM betaald en
volgens minister Van Aardenne
kunnen bij eenzijdige uit
treding schadeclaims van
200 tot 400 miljoen gulden
worden verwacht; totale kos
ten 560 tot 760 miljoen gul
den. Als Nederland deel
blijft nemen, bedraagt de
bijdrage in de exploitatie
kosten bij de huidige stand
van zaken (inklusief ont
manteling) ruim 1300 miljoen
gulden; bij gunstiger leve
ringsprijs aan RWE wordt het
zo'n 800 miljoen gulden.
Daarom is uittreding goed
koper.
Deelname aan Kalkar is in feite
het verlenen door Nederland van
een gigantische subsidie aan het
duitse elektriciteitsbedrijf RWE •
In dit licht bezien is het vreemd
dat de nederlandse overheid mee
werkt aan deze verslechttering
van de positie van de nederland
se ekonomie t.o.v. de bondsrepu
bliek.

HEBBEN KERf\l:ENTRALES ALS TOEKOMST?
-- KALKAR _

Nederland doet (nog) mee in de snelle kweekreaktor die
in West-Duitsl4nd gebouwd wordt. Over de deelname van
Nederland is heel wat te doen geweest. Volgens velen is
Kalkar een bodemloze put. maar volgens anderen is Ka1
kar het soort kerncentrales waar we het in de toekomst
van moeten hebben. Over deze vraag heeft de Kamercom
missie voor Ekonomische Zaken op 14 september een hoor
zitting gehouden, waarbij overigens ook veel aandacht
werd besteed aan de risiko's van Kalkar. Namens Natuur
en Milieu voerden Herman Damveld en Lucas Reynders het
WOord over de toekomstmogelijkheden van snelle kweek re
aktoren. Hun bijdrage is hier kort samengevat.

't verschil
Wat is net verschil tussen een
kerncentra1 e als Borssel e or Do
dewaard en een snelle RweekreaR'
tö'F'r

Een kerncentrale als Borssele of
Dodewaard loopt op licht verrijkt
uranium. Deze brandstof is na een
jaar of drie niet meer bruikbaar.
is uitgewer~t. De brandstof wordt
dan uit de kerncentrale gehaald.
Een snelle kweekreaktor loopt op
een mengsel van uranium en pluto
nium. In het hart van de reaktor.
de reaktorkern. bevinden zich
brandstofstaven van plutonium.
Daaromheen zitten uraniumstaven;
deze Vormen als het ware een man
tel OM de p1utonium~taven. Als

een kweekreaktor werkt, wordt er
plutonium opgébru~kt; daarbij
komt energie vrij, die wordt om
gezet in elektriciteit. Bovendien
wordt er plutonium gevormd. In de
mantel met de uraniumstaven wordt
namelijk een de~l, van het uranium
via een ingewikkeld proces omge
zet in plutonium. Hoe dat precies
gaat leggen we hier niet uit,
maar als men het wil weten, lees
dan 'Atoomafval in beweging', een
uitgave van de Milieufederatie
Groningen. Dus: in een kweekreak
tor wordt plutonium opgebruikt
voor de levering van elektrici
teit, maar er wordt tevens nieuw
plutonium gemaakt. gekweekt.
Daarom heet dit soort kern~entra

le een kweekreaktor. Sne-lle
kwee~reaktor betekent dat gebruik

gemaakt WOrdt van zogenaamde
snelle neutronen; het is dus niet
zo dat het woord 'snel' slaat op
het tempo waarmee wordt gekweekt.
We spreken van een echte kweek
reaktor, als er in de mantel met
de uraniumstaven meer plutonium
wordt gevormd, dan er in de kern
met de plutoniumstaven wordt op
gebruikt.

plutonium
Hoe komenkweekreaktoren aan het
~lutonium?

Oe eerste kweekreaktoren hebben
gedraaid en zullen draaien op
plutonium dat gevormd is in
kerncentrales als .Borssele en Do
dewaard. Daarvoor is het nodig
dat dit plutonium uit de uitge
werkte staven van de kerhcentra
les gehaald wordt. Dit gebeurt in
een zogenaamde opwerkingsfabriek,
zoals die staan of in aanbouw
zijn bij La Hague in Frankrijk of
Windscale in Engeland.
Maar niet alleen de brandstof uit
een centrale als Dodewaard of
Borsse1e is na een jaar of drie
uitgewerkt, ook de brandstof in
de kern van een kweekreaktor moet
na een jaar of drie vervangen

4-------- - -------- ---------



vermogen
1200 HWe
380 MWe
300 MWe
280 HWe
120 ~'Wth

Investeringskosten kweekreaktoren

Tabel 1

uraniumvQorraden. Uranium wordt
zo een eindeloze energiebron'.(2)
Dit is in het kort het theore
tische perspektief van snelle
kweekreaktoren. Daarbij is het
goed te bedenken, dat dit per
spektief al bestond vanaf het
eerste begin van de kernenergie.
De eerste elektriciteit die een
kerncentrale produceerde stamde
uit een prototype snelle kweekre
aktor bij het Argonne National
Laboratory in Amerika (3).

kostbaar

investeringskosten
6,3 miljard (4)
9 tot 27 miljard (5)
7.1 miljard (6)

5 miljard (7)

4 tot 4,6 miljard (8)

Tabel 4

ren de opwerking van de uitge
werkte brandstof een absolute
noodzaak. Over de ervaringen en
problemen van opwerken is al veel
geschreven. We volstaan met de
volgende tabel. waarin is weerge
geven hoeveel er tot nu toe opge
werkt is aan brandstof uit kern
centrales als Borssele en Dode
waard. de zogenaamde oxide-brand
stof.

Bronnen: (11)

Van de totale opgewerkte hoeveel
heid heeft ongeveer 450 ton de
eigenschappen van de brandstof
zoals die heden ten dage uit
lichtwater-reaktorenkomt. De
rest is veel minder radioaktief.
Jaarlijks wordt uit een kerncen
trale van 1000 HWe zo'n 28 tot 30
ton brandstof ontladen. De totale
ervaring met opwerking komt der
halve overeen lllet zo'n 15 tot 16
jaarlijkse ladingen. Dit is geen
hoeveelheid om te kunnen zeggen
dat opwerking op grote industrië
le schaal een bewezen technologie
is.
De opwerkingsfabrieken hebben het
tot nu toe dus slecht gedaan.
l11aar de opwerking wordt nog moei
lijker als we te maken krijgen
met de plutoniumstaven uit de
kern van de kweekreaktor: de sta
ven zjjn warmer en radioaktiever
en daardoor moeilijker te verwer
ken(12) •
Gegevens over opwerking van
brandstofstaven uit een kweekre
aktor zijn betrekkelijk schaars.
In de hele wereld is tot nu toe

~oeveelheden opsewerkte oxide
b~a:n:dsto!:( tonnen)

fabriek hoeveelheid

West Valley(USA) 240
Windscale(UK) 100
La Hague(Frankrijk) 510
Mol (Belgfë) 178
Tokat Mura(Japan) 170
Karlsruhe(BRD) 117

Totaal 1315

5

reaktor
Super-Phenix
Clinch River
Kal kar
Monju
PEe

1and
Frankrijk
USA
W-Duitsland
Japan
Italië

Kweekreaktoren mogen in de ogen
van voorstanders dan een eindelo
ze energiebron zijn. de kosten
liegen er niet om, zoals blijkt
uit de volgende tabel van kweek
reaktoren die in aanbouw of ge
pland zijn.
Van de kweekreaktoren is de Su
per-phenix per geïnvesteerd ver
mogen nog het goedkoopst. Toch
zullen de stroomkosten uit deze
kweekreaktor meer dan het dubbele
zijn van de stroomkosten uit een
centrale van het type Borssele
met hetzelfde vermogen. Dat al
thans is de visie van de Franse
Atoomenergiekommissie (9).

De hoge kosten van kweekreaktoren
belemmeren het uitzicht op een
snelle groei van het aantal. Af
zonderlijke of nationale elektri
citeitsbedrijven kunnen de bouw
niet langer betalen. Vandaar dat
gezocht wordt naar internationale
samenwerking. Een goed voorbeeld
in dit verband is Frankrijk. Nog
in 1978 hielden de plannenmakers
het er op dat in het begin van de
jaren-BO twee nieuwe kweekreakto
ren in aanbouw genomen zouden
worden; in het jaar 2000 zouden
zo'n 20 grote kweekreall.toren in
werking zijn. In 1981 waren de
plannen al verminderd tot 4 tot
6, terwijl nu na de Super-phenix
waarschijnlijk maar êên opvolger
besteld zal worden. Frankrijk
streeft daarnaast naar samenwer
king met Engeland, Italië en
West-Duitsland, om toekomstige
plannen op elkaar af te stemmen.
(10)

opwerking
Zoals hierboven al gezegd, is
voor toepassinq van kweekreakto-

Voorstanders: een eindeloze ener-
giebron. .
Indeel 3 van de Nota Energiebe
leid van 1980 (1) bespreekt de
minister van Ekonomische Zaken
o.a. de mogelijkheden van kerne
nergie na het jaar 2000. De mi
nister wijst op de beperkte voor
raad uranium en komt tot de kon
klusie dat 'een verzekerde toe
komst voor de kernenergie op wat
langere termijn niet wel denkbaar
is zonder de ontwikkeling van re
aktoren die zuiniger omgaan met
het uranium dan de nu meestal ge
bruikte lichtwaterreaktoren. Ef
ficiinte kweekreaktoren zouden
de hoeveefheid benodigd uranium
aanzienli3k kunnen verminderen'.
G.A. de Boer van Neratoom noemt
uranium via kweekreaktoren zelfs
een eindeloze energiebron: 'De
thans gangbare splijtingsreakto
ren halen lang niet alle energie
uit de urnaiumkernen die. daar
feitelijk in ligt opgeslagen. Na
tuurlijk uranium bestaat voor het
leeuwendeel uit isotopen met het
gewicht 238. die moeil ijk splijt
baar zijn. Deze isotopen kunnen
echter door de vangst van een
neutron owrden omgezet in isoto
pen met het gewicht 239. Na ~is

sie van twee elektronen vormen ze
gemakkelijk splijtbare isotopen
van plutonium. In de gangbare
kernreaktoren worden dergelijke
kernen al gevormd en vervolgens
verspleten. Een reaktor kan ech
ter zodanig ingericht worden. dat
er evenveel van die kernen uit
natuurlijk uranium worden ge
kweekt. of zelfs meer, als er
worden verspleten. Dergelijke
kweekreaktoren kunnen ruim vijf
tig maal meer energie uit het u
ranium halen dan de thans gangba
re sp1ijtingsreaktoren en door
breken aldus de beperking van de

worden. Deze uitgewerkte staven
zou men op kunnen werken, om het
plutonium dat nog in de staven
zit er uit de halen. Daarnaast
moet men de brandstofstaven in de
mantel OpWerken. om het gevormde
plutonium er uit te halen. Men
zou dit plutonium opnieuw in de
kweekreaktor kunnen brengen, met
daaromheen weer een mantel van u
raniumstaven. Het extra gekweekte
plutonium kan men apart leggen en
gebruiken voor nog een nieuwe
kweekreaktor. Dit geeft het idee
van een energiebron. die steeds
maar groter wordt. De voorwaarden
zijn echter wel. dat echt ge
kweekt wordt en dat de opwer
kingsfabrieken het goed doen.
Daar gaat een groot deel van de
rest van het artikel over. Maar
nu eerst even twee stukjes. waar
in voorstanders van kernenergie
beschrijven hoe ze zelf de toe
komst van kweekreaktoren zien.

eindeloos



niet meer dan 20 ton opgewerkt
(13). dit is ongeveer vier keer
de starthoeveelheid van de Super
phenix. De bouw van een ~rote
opwerkingsfabriek voor brandstof
uit de Super-phenix en haar op
volgers is onlangs uitgesteld
(14). Voordat op grote schaal
opwerking van brandstof uit
kweekreaktoren plaats zou kunnen
vinden zal er dus nog heel wat
tijd verstrijken.

plutonium verlies
Doordat de opwerkingsfabrieken
niet goed werken, wordt het plu
tonium niet volledig afgestheiden
van de rest. Er blijft plutonium
achter in het atoomafval. Volgens
de ~derlandse regering is dit
verlies 3 procent (15). Maar dit
is aan de lage kant, gegeven de
ervaringen bij opwerkingsfabrie
ken. Die wijzen eerder op 4 tot
12 Ir'ocent (16).
Na de opwerking worden uit het
plutonium nieuwe plutoniumstaven
gemaakt. Ook hier gaat plutonium

6

verloren, zo'n 3 tot 5 %.
In totaa1 gaat dus 7 tot 17 pro
cent plutonium verloren. De op
werking van brandstof uit kweek
reaktoren is moeilijker en we
moeten daarom verwachten dat er
zeker zoveel plutonium verloren
zal gaan.

na future
KaJ kar zal in het beste geval en
kele tientallen kilo's plutonium
per jaar kweken. Bij de opwerking
en de fabrikage van brandstofsta
ven zal echter veel meer verloren
gaan. Kalkar heeft daarom geen
toekómst, is uitsluitend geldver
spilling.
De Super-phenix zou volgens het
ontwerp meer moeten kweken dan
Kalkar, namelijk een overschot
van 200 kilo plutonium per jaar.
Een voorwaarde is wel, dat de Su
per-phenix minder stil ligt voor
reparaties e.d. dan nu gebruike
lijk is bij de gemiddelde kern
centrale. [en optimistische voor
waarde du~. Als we optimistisch

blijven en even stellen dat het
plutoniumver1ies 7 % bedraagt dan
kunnen we uitrekenen hoe lang het
duurt voordat netto zoveel pluto
nium gekweekt is, dat een nieuwe
kweekrealctor opgestart zou kunnen
worden. We komen op 119 jaar.
Zijn de 'omstandigheden minder
gunstig, dan wordt het zo'n 400
jaar. Daarmee is aangetoond dat
kweekrealctoren geen eindeloze e
nergielron vorm En. Het i s beter
te stoppen met kweekreaktoren en
het geld te steken in de uitwer
king van een energiebeleid als
dat van het Centrum voor Energie
besparing. Zo'n energievoorzie
ningssysteem'kost minder en le
vert meer energie 'op dan kweek
reaktoren.

(1). Nota Energiebeleid, deel 3,
Tweede Kamer, zitting 1979-1980,
15802, nrs. 11 en 12. pagina ?32.
(2). G.A. de Boer, Kweekreakto
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dam, 1982, pagina 116.
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ENKELE BELANGRIJKE MOMENTEN

VOOR KALKAR
1964

Neratoom en TNO krijgen van d'ë"Overheid geld voor onderzoek naar de
toepassing van natrium als koelmiddel voor snelle kweekreaktoren.

1965
Een organisatie van de Europese Gemeenschap. Euratom, wil een Eu
ropese Gemeenschap. Euratom, wil een Europese snelle kweekreak
tor ontwikkelen.

1967
De minister van Ekonomische LiKën. De Block. deelt in antwoord op
vragen van Westerterp (KVP) mee. dat tussen de regeringen van
de BRD, België en Nederland in beginstel overeenstemming is bereikt
om in de Bondsrepubliek een kweekreaktor te bouwen met een venno
gen van 300 MWe. De Euratom-reaktor is van de baan, omdat de indu
strie van Frankrijk en van de Bondsrepubliek niet voelde voor één
europees projekt. zegt de minister op 23 oktober 1967.

1968
De minister van Ekonomische-zäEën, De Block. deelt mee dat Amerika
1000 kilo plutonium zal leveren aan Euratom voor onderzoek op het
gebied van kweekreaktoren.

1970
De minister van EkonOlllische-zäKën, Nelissen zegt op 18 juni 1970 in
de Tweede Kamer, dat er een vertraging is opgetreden in de bouwplan
nen. Verwacht wordt dat de bouw begin 1971, dus met een jaar vertra
ging, zal starten.

1971
Op 3 november 1971 antwoordt de minister van Ekonomische Zaken, Lang
man. op vragen van De Zeeuw (KVP) dat Nederland op korte termijn zal
besluiten over deelname in de snelle kweekreaktor die bij Kalkar ge
bouwd zal worden.

1972
De ministerraad besluit op~ruari 1972 deel te nemen aan de bouw
van Kalkar, als het parlement een bijzondere manier van financiering
goedkeurt. Oe bouwopdracht werd op 23 maart 1972 gegeven, nadat'de
vérs chillende staten een besluit hiervoor hadden genomen op 7 maart
1972. In juli worden de kosten geschat op 1975 miljoen mark, waar-
bij rekening gehouden wordt met een prijsstijging van 455 miljoen mark
Kalkar zou in november 1972 klaar zijn.

1973
In maart en april wordt het-wefsontwerp financiering snelle kweek
reaktor behandeld. Oe financiering werd geregeld door een heffing
van 3 S op de elektriciteitsrekening. Oe Tweede Kamer gaat akkoord
met deze Kalkar-heffing, de Eerste Kamer eveneens, in mei. De ne
derlandse regering besluit op 10 mei 1973 subsidie te geven voor de
bouw tot een bedrag van 212 mark. Opvallend is. dat de bouw intus
sen, namelijk op 24 april al was begonnen. Akties om de Kalkar-hef
fing te weigeren komen op gang. In december worden de eerste weige
raars van elektriciteit afgesloten.

1974
Het Anti-Kalkar-KOIIIitée organiseert op 28 september in Kalkar
een demonstratie. waar 10.000 mensen aan deelnemen.
Oe bouw van Kalkar wordt nu geschat op 1.7 miljard mark, ter
wijl er ook berichten zijn dat de kosten wel eens 10 miljard
mark zouden kunnen bedragen. Van Erpers Koyaard. o.a. direkteur
van Dodewaard zegt dat men het projekt nog altijd binnen het ge
schatte budget heeft kunnen houden. Ook volgens W. Nijs van Nera
toom gebeuren er geen onverwachte dingen: de industrie blijft
binnen een miljard, de overige zevenhonderd miljoen zijn be
stemd om loon- en materiaalkostenstijgingen OP te vangen. Oe
minister van Ekonomische Zaken, lubbers, neemt echter het
standpunt in, dat aan de Nederlandse bijdrage een grens moet
worden gesteld, een plafond.

.1
Sinds de 'Schnelle BrUter' in
Kalkar zou komen (1972) is boer
Maas al aan het procederen. In
het beging alleen. later (1976)
ook met hulp van aktiegroepen uit
Duitsland en Nederland. Sinds die
tijd hebben ze ongevals-scenari
o's en gevolgen-scenario's samen
gesteld.
Mede hierdoor besloot de Bondsdag
een onderzoekskommissie een ad
vies uit te laten brengen alvo
rens de snelle kweker werkelijk
mag gaan werken.
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Twee groepen· wetenschappers, de
ene voorstanders. de andere te
genstanders moesten 1. onderzoe
ken of kweekreaktoren nodig, zijn
voor de toekomstige energievoor
ziening en 2. d~ bezwaren tegen
Kalkar onderzoeken. Niets werd
nagelaten om de kritische groep
tegen te werken.
Het boekje bevat een bijdrage' o
ver de corrosie aan het materiaal
van het reaktorvat voor Kalkarj
roest dus, terwijl het ding nog
nooit gebruikt en zorgvuldig op
geborgen waSj en risikoanalyses
door Dr. Webb. Daarin worden de
de ongevalsmechanismes besproken
waaruit blijkt dat het best moge.
lijk is dat Kalkar kan expoderen.
Dat daarna de gevolgen vaneen
ongeluk met dit miljarden 'ver
slindende monster beschreven wor
den is wel duidelijk.
Het enigste geruststellende in
dit boekje is dat er staat dat de
bouw nog wel tot in 1990 door kan
gaan. en in 7 jaar moet het toch
kunnen lukken om van Kalkar êên
groot nucleair monument te maken.

1975
In oktober wordt bekend dat de bouwkosten gestegen zijn tot
2.28 miljard mark en dat Kalka,. in maart 1981 klaar zal zijn.

1977
Op 24 september een demonstratie ln Kalkar waar 50.000 mensen
aan deelnemen.

1980
In oktober worden de kosten van~ar geschat op 5 miljard mark.
Men gaat er nu van uit dat de centrale in februari 1986 klaar
zal zijn.

1981
Het plafond van de Nederlandse DTjarage wordt vastgesteld op 15~
van 3,.2 miljard DM, ofwel 470 miljoen mark.

1982
Prijsverhoging in juni tot 6.0SiiiTjard mark. Het tijdstip waar
op Kalkar klaar is wordt verschoven naar j~li 1981. Op 2 oktober
was er een demonstratie in Lalkar waar 40.000 mensen waren.

1983
De kosten van het voltooien van~kar gaan weer omhOOg. naar
6,5 miljard mark. Het tijdstip waarop de centrale opgeleverd
wordt blijft juli 1987. Na enige verwarring is de financiering
van het projekt ook van duitse zijde rond. De duitse regering
en de Bondsdag besluiten om Kalkar te voltooien. Op 3 mei ver
schijnt een nota van de minjster van Ekonomische Zaken. Van
Aardenne. waarin deze aankondigt dat de Nederlandse regering
zich niet uit Kalkar terug weil trekken.

--------BLIJFT RAMPZALIG-----

_HARRISBURG _
In maart 1979 gebeurde het onge
luk met de kerncentrale te· Har
risburg in Amerika. Kort daarop
ging het gerucht dat in de maan
den voor het ongeluk gegevens o
ver het koelsysteem vervalst wa
ren. Nu, ruim vier jaar later.
blijkt dat de geruchten juist
wa·ren. Lekkages in het koelsys
teem waren zo erg. dat volgens
de voorschriften de kerncentra
le stilgelegd had moeten worden.
omdat stilleggen geld kost. be
sloten de operators gegevens
over de omvang van de lekkage
te vervalsen.
Na het ongeluk met Harrisburg
werden nieuwe eisen. gesteld
om kernenergie veiliger te
maken. Maar zelfs in Harrisburg
trekt men zich bij de schoon
maak van de verongelukte kern
centrale weinig aan van de
veiligheidseisen.
In deze kerncentrale staat
een kraan die gebruikt moet
worden om he.t deksel van het
reaktorvat op te tillen. Pas
als dit deksel er af is. kan
men beginnen met het opruimen
van de gesmolten uraniumbrand-
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stof. die zich in het reak
torvat bevindt. De kraan is
bij het ongeluk beschadigd
en moet daarom opgelapt en
getest worden. Maár dat ge
beurt nfet volgens de voor
schriften. Richard Park~,

die al 12 jaar in de kerne
nergie werkt. bracht dit naar
buiten. Het gevolg was dat
de direktie van Harrisburg
hem van zijn post onthief.
Zijn vrouw en kinderen wer-
den bedreigd. De baas van
Parks, Larry King. was het
niet eens met de gang van
zaken en werd prompt ook ont
slagen. King had een hoge
positie, hij was de baas o-
ver honderden mensen en kon
daarom goed volgen wat er al
lemaal gebeurde. Volgens
King werden veiligheidsvoor
schriften overtreden om op
tijdschema te kunnen blijven.
want. hoe langer de schoonmaak
duurt, hoe hoger de kosten wor
den. Maar juist vanwege de
haast liepen zaken fout en is
er volgens King 150 miljoen
dollar verspild.

De sekretal"esse van King. Joyce.
Wenger. werd herhaaldelijk on
dervraagd. door vertegenwoordigers
van de kerncentrale. Deze mensen
gingen ook op bezoek bij vrien
den en vriendinnen van Wenger. om
informatie te krijgen over haar
persoonlijke leven.
Ed Gische1, die al 25 jaar in de
kernindustriewerkt, heeft de 0
verheidskommissie voor toezicht
op kernenergie. de NRC, geschre
ven dat de mentaliteit van de
verantwoordelijke mensen duidelijk
maakt dat ze een minachting heb
ben voOr professionele normen.
Dat is voor hem. als voorstander
van kernenergie., niet aanvaard
baar. De reaktie van de direktie
van Harrisburg is dat Gischel
maar eens een neuropsychologisch
onderzoek moet ondergaan.
De NRC heeft aangekondigd de pro
blemen grondig te bekijken. De
ramp met de kerncentrale te Har
risburg is voorlopig nog niet
Voorbij.
bronnen: Critica1 M. Energy

Journa1. mei '83
Nucleon. Week. 28 april '83



'------OPVAKANTIE IN HET KERNENERGIEPARADIJS

FRANSE URANIUMWINNING

f oto : urani um ge s or t ee r d naar ri j khe i d
het a rme uran ium ( de rechts e bak) wordt op een bul t ges tort

Het is al gemeen bekend dat er i n
Frankrijk veel kerncent rales.
verr1jktngs- en opwerkingsfabrie
ken zijn .
Hinder bekend is dat er in Frank
rijk ook een groot aanta l urani 
ummijnen zijn - het i s de groot
ste europese uraanproducent .
Daarom besloot ik om tijdens mijn
vakantie langs een aantal urani
ummijnen te fietsen. Het de
fi etsbus reed i k voor het gemak
alvast tot l1moges (Midden-frank
r iJk). Daar in de buurt l iggen
nl . een fli nk aantal uraanmi j nen
en enkele uraanfabr i eken. Verder
op zal ik beschrijven wat mijn
indrukken waren . Eerst zal ik
proberen een schets te geven van
de franse energiepol it1ek en de
rol van ker nenergie daari n.

energiepolit iek

De fransen hebben zelf maar kle i 
ne hoeveelheden olie, kolen en
gas. Daardoor moeten ze het me
rendeel van hun energiebehoeften
invoeren. Wat ze wel zelf in huis
hebben zijn f l inke hoeveelheden
uranium. De off ic iiHe politiek
was en is om het aandeel van
kernenergie in de etektr-t ctte tes
produktie st erk ui t te breiden.
tot 70 ~ in 1990 en om de rol van
elektri citeit steeds groter te
la ten worden. Oe importafhanke
li j kheid zou daardoor kleiene r
worden . We zul len straks zien dat
dat een misvatting is .
Energiebronnen al s zon en wi nd
worden vrijwel verwaarloosd. Wa
terkracht is wel belangrijk: nog
in 1979 leverde waterkracht nog
2 keer zoveel stroom al s kerne
nergie. Nu. in 1983. levert kern
energi e 1.5 kser zoveel s t room.
Als je met 38 C i n de schaduw te
gen een berghellin9 opfietst .

9

verwonder je j e er over dat de
fransen niet meer met zonnewarmte
doen. Vanuit hun waanidee ' tout
nucleaire' stimuleren ze zelfs e
lektrische ruimteverwarming wat
een enorme verspi ll ing tso

k.e.en kernwapens
Je kunt gerust zeggen dat de
fra nse energiepolitiek nogal een
zijdig op kernenergie 1s gericht .
Dat is niet los te zien van hun
kernwapenprogramma. Oe eerste
drie kerncent ra les. i n Harcoul e,
waren gebouwd voor de produktie
van pl utonium. Ook hun v!rri j 
klngsfabrieken. opwerkingsfabrie
ken en snelle kweekreaktoren
(Rhapsodie, Phenix en Superphe
nix) produceren deels voor de
' force de f rappe' . Je ziet het
niet zo als j e aan de Riviêra
ligt . maar Frankrij k is het meest
genucl arlseerde land ter wereld .
gezien hun grootte.
Eind 1983 zull en er 36 kerncen
t rales i n bedrijf zijn. met een
vermogen van 29.000 HegaWat t
(HW) en 24 in aanbouw met 28.500
"" vermogen. Ter vergelijking: in
Nederland staa n er 2. met 500 ~
vermogen.
Toch zi jn ze te hard van stape l
gelopen. Een regeringskolllllissie
konkludeerde dat er tot 1987 geen
nieuwe kerncentrales besteld
hoefden te worden en daarna
slechts êên per jaar. Al leen om
de kernenergiei ndust r ie overeind
te houden is besloten om er in
1983 en 1984 toch 3 t e bestel len
en in 1985 nog 2. Oaarna maar 1
keer per j aar.
Dat i s het gevolg van de ook in
Frankrij k stagnerende groei van
het stroomgebruik. Net als in Ne
derland heeft Frankrijk nu een
grote overkapaci t ei t aan elek
tri sch vermogen. De plannen zi jn
om stroom te gaan expo r teren naar
Engeland. Duitsland en Nederland.

verzet
Wat opvalt is het geri nge verzet
van de bevolking zowel tegen
kernenergie als kernwapens.
Een omvang rijke AKB of vredewbe
weging zoals in andere Westeuro
pese landen zoek je tevergeefs.
Veel van het weinige verzet dat
er wa s. in na het verraad van
Mitterrand lneengeschrnmpeld . Oe



f oto : kerncentrale Flamanvl11 e i n aan bouw,
onzi ch t baa r vanaf het land

tegenstanders vecht en nu vooral
binnen de regeringsparti jen. zo
dat je er aan de buitenkant wei 
nig van merkt •.
uranium
Al si nds 1949 wint Frankr ijk ura
nilJll in eigen land. Tot nu toe is
in totaal + 40.000 ton uraan ge
produceerd: De laatste jaren ligt
de franse produktie bij + 3000
ton per jaa r . De jaarlijKse fren
se behoefte voor kerncentrales en
kernwapens i s nu ca. 7000 ton.
(De wereldproduktie in 1983 i s
ca. 38.500 ton) . Daarui t bl ijkt
duidelijk dat Frankrijk ook voor
kernenergie nog grotendeels af
hankelijk bl1jft van import.
Daarmee verval t het voornaamst e
arguaent van de regeri n9: kerne
nergie is nodig om ons l and onaf
hanMel ijk te maken .
Die andere 4000 ton wordt gelm
porteerd uit Niger. Gabon. Nami
bi ~ en Canada. landén waar Frank
rijk aandelen heeft in de urani
ummijnen . Het de uitbreiding van
kernenergie sti jgt de uraniumbe
hoefte snel tot 9000 ton in 1990
en 12.000 ton in 2000. en dus
ook deaf~anke li jkheid van urani 
unimport.
Voorstanders van kernenergie wij
zen er altijd op hoe weinig uraan
nodig is verqe l exen met bi jv. ko
len. Echter voor 1 ton uraan i s
200.000 tot 350.000 ton er ts no
dig l afhankelijk van het uranium
geha te van het erts dat nu tus
sen de 0.1 en O .2~ l igt ).
Oe verhouding uraan - kolen ver
ander t van 1 op 10.000 (200: 2
miljoenlin 1 op 8 (250.000: 2
miljoen • Dat is geen erg groot
verscht meer . Alweer een sproo k
je de wereld ui t.

ururuumrrujnsn
Zoals je op het kaar tje kan zien,
zi j n er in de buurt van limoges
heel wat uraanmi jnen. Na wat zoe
ken. heb ik er een aanta l gevon
den. Op het eerste gezicht l i j kt
het allemaal niet zo erg: gewoon
een erg groot gat in de grond .
al s het een bovengrondse mijn is.
en anders alleen maar tunnel in
gangen. 11 f tgebouwen en een aan
ta 1 ertsbergen.
Wa t me opv ie l was dat je er mees
tal zo binnen kan lopen : öf er
was geen hek, ~f het hek stond o
pen ~f je hoefde al leen onder het
prikkeldraad door. Kontrole was
er vri j wel niet. ik ben maar twee
keer bet rapt . Oe andere keren zag
ik geen mensen. Nu kwam ik ook
bij voorkeur na 18.00 uur 's a
vonds en voor 8.00 uur 's morgens
rondki j ken. Bovendien schijnt
eind juli /begin augustus de jaar
li jkse vakant ie te zijn.
Een mooie t i jd voor sabotage.
Wat na even rondkij ken opv iel was

dat er vaak veel water opgepompt
moest worden om de mijn droog te
houden . Water dat in 't algemeen
even verder in beek. rivier of
meer terecht kwam. Het afvalwater
van de mijnen en van de fabr ieken
komt bij Limoges terecht in meren
en rivieren die ook voor de
drinkwatervoorziening gebrui kt
worden .
Verder waren veel Illijnen zowel
ondergronds al s bovengronds. Je
zag daardoor veel venti 1 ati eko~

kers. die de met radongas en ura
niumstof besmette lucht met grote
kracht uitbraakten. Eens liep i k
langs zo'n vent il ator . die zi jde
l ings uitmondde (zie foto) : i k
werd bi jna omgebl azen. Het ver
ontrustende is dat die mijnen
veelal pal naast een dorpje of
stadje liggen, zodat die de gif
ti ge lucht direkt tneceaen, Ge
lu kkig kon ik enkele keren de
ventil ator met een druk op de
knop stil zetten .
Op het kaartje zie j e dat in
Frankrij k zo'n 20 mi jnen in be
drijf zijn . Een ' naam' staat ech
ter vaak voor meerdere mijnen.

foto: bez inkvi jver
gepompt wordt
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todëve bi jv. bestaat uit 5 grote
' putten' en 'talloze' klei ne
vindplaatsen .
Het erts ui t een aantal mijnen
wordt naar êên centraal gelegen
fabriek gebracht ~aar het uranium
door allerlei bewerkingen en pro
cedê 's uit het erts gehaald
wordt.
Bi jna 100% van het er ts blijft o
ver al s afval : 99 .9 of 99.81. Dat
afvalerts bevat nog gat van de
oorspronkelij ke radioaktiviteit
en is verontreinigd met allerlei
zouten en Zuren. Dat afvalerts is
nog vloeibaar al s het uit de fa
briek komt . en wordt in een ko
lossale bezinkv ijver gepompt. In
de buurt van Nantes . bij l 'f car
piêre. zag ik zo'n 'vijver ' van
1 km bi j 0.5 Ian en met dijken van
ruim 20 meter hoog. Die fabriek
was al 30 jaar in bedrijf.
Off ici eel moeten die afvalbergen
afgedekt worden . IlIE!t een paar me
ter aarde (liefst klei) of water.
Dat heb ik in Frankrijk niet
waargenomen . Wel laat men soms
uitgeputten mijnen vollopen met
water en stor t men soms afvalerts
in nabu rige ravijnen.

waa r i n de slur r 1e



urani ummi~ nen i n Frankrij k

Verder li jkt het of elke kerne~

nergieakti vi tei t zonder verzet
plaatsvindt . Daarom hoeven ze ook
bijv . nergens hekken te plaat sen.
De mensen in de buurt zijn mees~

ta l bli j omdat ze een baan kunnen
kri jgen. die goed betaald wordt.
Toch vinden er regelma t ig aansl a~

gen plaats : Laatst nog bij de
Golfech kerncent rale : schade 10
miljoen frank. Ook lijden .et 'le
kernenerqtebedr-tfven grote ver 
l iezen. De staat past de verlie
zen ruimhartig bij .
De Electricttê de France (zoiets
al s de nederlandse SEP) had in
1982 5 miljard Franc verl ies
de sta at past wel bi j .

gevaren

keer als Cogêma (de betref fende
fi rma , oo k ei genaar van La Haque)
aan bo ri ngen begon werd de appa~

ratuu r 's avonds of ' s nachts
naa r het dor psplein gebracht .
Tensl otte werden barrikades opge·
worpen en borden geplaatst : Ver~

boden toegang voor Cogêma . Het
kwam tot een rechtszaak, die door
het dorp werd gewon nen. Het do rp
zou nl . voor eenderde deel moeten
verdwi j nen. en aan 3 kanten omge
ven worden door diepe uranium
groeven.
De bewonders waren erg trots en
vergeleken hun strijd met Aste~

r lx en Obelix die tegen de Romei 
nen sta nd hiel den. Cogêma is nl .
de grootste kernenergiemaatschap~

pij van Frank rij k.
Zoiet s geeft de burger weer moed .

•
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Ten eerste worden lucht. bodem en
water -verontrein igd (vergiftigd
door ràdongas, uraniumstof en ra~

dioaktief afvalwater ). De laa t ste
tijd komen .v i ssers~ en boerenbon~

en dan ook in verzet als rivi eren
of meren verontreinigd worden.
Ten tweede neemt de kans op kan·
ker (vooral longkanker) van m ijn~

werkers en omwonenden toe. Niet
alleen zolang de mijn in bedri jf
i s (+ 20 j aar). maa r' oo k nog meer
dan1 00.000 j aar daarna. De stof
waaruit radongas onstaat . Thori 
um-Z30 , heeft nl. een halfwaarde~

tijd van 78.000 jaar . Dat radon
gas is de voornaamste oorzaak
voor het onstaan -van longkanker.
Onder de huidige wetten mogen
mi jnventil atoren tot op 60 met er
afstand van huizen sta an. Protes ~

ten d;aartegen worden afgewezen.
Ten derde treedt er vaak grondwa
terdal ing op. omdat er grote hoe~

veelheden wa ter worden weggepompt
om de mijn droog t e houden. Niet
alleen is dat water veront re inigd
met radon en uraniumerts, ook
val l en de waterputten in de buurt
vaak droog.
Ten vierde wordt het landschap
ter plekke vernietigd en het
milieu tot in de wijde omtrek
aanaetest ,

asterix
Na een urenlange wandel i ng ' s
morgensvroeg over het gebied van
een zeer grote mi jn bi j Lod~ve

zag ik hoe ambula nces het hek
binnenreden : er wa s een vrachtau
to met uraniumer ts ceçevefIen. Ik
kwam in gesprek met een oostander
die tegen kernenergie bl eek te
zijn. Hij woonde in de buu rt. in
het dorp St . Jean de l a Bruquiê
re . en vertelde dat ze daar met
succes de aanleg van uraniummij
nen hadden verhinderd. Hij gaf me
naamen adres van een van de ak~

t ivisten. Het bleek een 60~ja rige

man t e zijn die in z' n vol ks tu i n~

tje aan het werk was. maar hij
was tevens voorzi t t er van de
wijnkoöperatie. Wat bleek ? El ke

f ot o : me t s al pe t erz uur wordt he t laatste
uranium er nog ui t gehaalt

(1.e Carne

kaa rtje: kerncentrale s in Fr ank r i j k
( •• • • ) = in aa nbouw, (10)= aantal
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bet tussenrapport en diverse publikaties :
dat er sterke meningsverschillen bestaan
over de aard en. grootte van de diverse ri
sico's van radio-aktief afval voor mens en
milieu. Op dit moment is er voor ons kolle
ge ec~ter niet aangetoond dat een veilige
~pslag mogelijk is. Vanwege het feit dat
opslag van kernafval 'aan het eind van de
pijplijn' zit en onderdeel uitmaakt van de
gehele splijtstofcyclus. spreken wij ons
opnieuw uit tegen de toepassing van kern
energie. althans tegen een uitlreiding
daarvan (zie ook par. 7).

par: 4.2

par. 4.1 (slot)

De rond 1978 doo'r de regering voorgenomen
proefboringen in de zoutkoepels bij Anloo,
Gasselte, Borger en Rolde, met het kollege
om genoemde redenen niet aanvaardbaar. Wij
onderkennen onder andere aan de hand van

par. '7.3
Los van de vraag of kernenergie een plaats
moet hebben in onze toekomstige energiê
voorziening, menen wij dat deze gebeurte
nissen de objektieve besluitvorming kunnen
verstoren en een te zware wissel wordt ge
trokken op de toekomst van zoutkoepels,
en daarmee van mens en milieu, in Gronin
gen en Drenthe. De verstoring van een ob
jektieve besluitvorming wordt nog versterkt
door de ontwikkeling met betrekking tot
kernenergie in de grensstreek (Ltngen.
Ahaus, Gronau).

par. 7.2
Wij konstateren:
1. dat de beslissing van het kabinet de kernenerw

giécentrales van Dodewa~rd en Borssele te la
ten doordraaien. jaarlijks radio-aktief.mate
riaal oplevert dat in de jaren negentig om
definitieve opslag zal vragen~

2. dat zowel de internationale druk om dumpen
van radio-aktief materiaal in zee te verbie
den. als de vooralsnog teleurs.tellende resul
taten van Nederlands onderzoek naar de moge
lijkheden van opslag in de zeebodem in het
noordoosten van de Atlantische Oceaan. de
druk vergroten om (weer) te komen tot een
oplossing op land.

3. dat onlangs is besloten tot bovengrondse in
terim~uslag van radio-aktief materiaal in
Zijpe 1, en dat, als gevolg van met het lo
kaal bestuur gemaakte afspraken, een defini
tieve opslag (of nieuwe interimopslag voor
meer afval) binnen tien jaar zal moeten
worden gevonden.

4. dat de kommissie-heroverweging-verwijdering
radio-aktief-afval in haar eindadvies aan
de minister de voorkeur heeft uitgesproken
voor opslag in diepe stortholtes in zout
boven dumpen in de Atlantische Oceaan.
Hieraan wordt toegevoegd dat geen rekening
is gehouden met de maatschappelijke2bezwaren tegen een dergelijke opslag :

Cedepuceerde .taten van Drenthe.

geàctie 'in hèckader van
de Irede maatsebappelijke
diskussie ener,iebeleid

Hierbij ontvanst u in afschrift de bijdrage van OnS

college aan de brede maatschappelijke diskussie energie

beleid, zoals deze aan de begaleidende Stuurgtoep op

29 juni j.l. i. verzonden.

In de recente streekplannen is in het hoofd
stuk hygiäne van het milieu opgenomen:
"Dieptelozingen van andere (afval-)stoffen
dan die welke bij de winning van delfstoffen
ter plaatse uit de grond komen, zijn niet
toegestaan. Het verrichten van onder~oek

naar de mogelijkheid van opslag van radio
aktieve (afval-)stoffen is niet toegestaan".

Onderwerp:
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~-ATOOMAFVALIN ZIJPE OF IN ZOUTKOEPELS OF ...

____KERNCENTRALES DICHT_

De staatssekretaris van Volksge
zondheid en Mi1ieuhygi@ne van het
vorige kabinet. J. Lambers, is in
1982 begonnen met de speurtocht
naar een bovengrondse opslag
plaats. Deze speurtocht ging niet
in de openbaarheid. Minister Win
semius heeft op 28 juni 1983
stukken openbaar gemaakt die VO
rig jaar nog geheim waren. Het
gaat hier om stukken van 25 juni
en 11 augustus 1982. Daaruit
blijkt dat toen de volgende ves
tigingsplaatsen onderzocht wer
den:
--een defensieterrein bij Ouder
kerk aan de Amstel.
--de pijlers van de stormvloedke
ring in het Oosterschelde gebied.
--Rijnmond.
--Westelijk havengebied Amster-
dam.
--Havengebied Harlingen.
--Industriegebied Moerdijk.
--Sloegebied bij Vlissingen en
Borssele.
--Flevol and ten westen van Lely
stad.
Uit het onderzoek is het indus
triegebied de Meerweiden in Vel
sen als eerste uit de bus geko
men. Op 6 december deelde minis
ter Winsemius mee, dat daar een
loods was aangekocht.
Meteen na het bekend worden van
deze opslagplaats kwamen er pro
testen van de inwoners en van de
gemeenteraad. Desondanks werden
de benodigde vergunningen aange
vraagd.

dat het beste alternatief is:
sluiten van de kerncentrales. De
meerderheid kiest echter voor op
slag in zoutkoepels. Dit zou een
veilige methode zijn. Een voor
deel is ook dat bij opslag in
zoutkoepels het hele jaar door
transporten plaats kunnen vin
den, terwijl transporten voOr 0
ceaandumpingen maar eens per jaar
gebeuren. Ket andere woorden: de
mensen moeten maar wennen aan de
transporten en dan verzetten ze
zich niet meer. Aan de andere
kant geeft de kommissie van Bue
ren toe dat er veelmaatschappe
lijke weerstand kan bestaan tegen
opslag in zoutkoepels.

op zoek

van Bueren
Bij de blokkade-akties tegen de
dumpingen in 1980 wordt besloten
dat er een kommissie zal komen.
die na zal gaan of er alternatie
ven zijn voor de oceaandumpingen.
Dit wordt de kommissie van Bue
ren.
Het rapport van de kommissie van
Bueren is in maart 1983 versche
nen. De vertegenwoordigers van
de milieugroepen nemen een min
derheidsstandpunt in en vinden

uitgelekt. staat dat êên van de
taken die verricht moet worden in
verband met de opslag van atoom
afval is: 'Geschiktheidsstudie en
algemene risiko-analyse met het
doel de aanvaarding door het pu
bliek en het bestuur te verkrij
gen'. Het onderzoek in de zout
koepels heeft dus als doel de be
volking er van te overtuigen dat
het afval in de zoutkoepels kan.
De uitslag staat kennelijk al
vast. De proefboringen hebben
uitsluitend als doel het geheel
een schijn van wetenschappelijke
objektiviteit ta geven. Vandaar
het verzet tegen deproefborin
gen.

de noordzes in!?
Door het verzet kwam de regering
op het idee -het was toen 1972
om twee zoutkoepels in de Noord
zee aan te wijzen voor proefbo
ringen. De RGD vond deze koepels
ongeschikt. en zocht naar andere
zoutkoepels. Het werden er 13 en
de twee grootste werden nader be
keken. De RGD kwam tot de konklu
sie dat êên helemaal niet ge
schikt was en de ander gedeelte
lijk voldeed aan de kriteria. Op
7 maart 1983 deelde minister van
Aardenne mee te willen stoppen
met die zoutkoepels. omdat het te
veel kost en het buitenland er
geen belangstelling voor heeft.

schijnvertoning

eerst maken

In een rapport van de RGD uit
1976. dat via aktiegroepen is

De regering wil dat de kerncentrales open blijven. ofwel: de re
gering wil doorgaan met het maken van atoomafval. Dat afval moet
ergens naar toe. Vandaar de speurtocht naar een afvalplaats in
Velsen. Zijpe. plannen voor proefboringen etc. Al die plannen
stuiten op verxet. Het wordt tijd dat de produktie van het
atoomafval op houdt. Dodewaard en Borsse1e moeten dicht. In dit
artikel een korte terugblik en een overzicht van de gang van za
ke in Zijpe.

dan kwijt roken
In 1969 ging Dodewaard in be
drijf. in 1973 kwa. daar Borssele
bij. De elektriciteitsbedrijven
gingen er ~n 1972 van uit dat in
het jaar 2000 minstens 20 kern
centrales in bedrijf zouden zijn
in Nederland. Dat levert nogal
wat bedrijfsafval en daarom werd
bekeken of men dit afval niet op
een andere manier. dan via dum
ping in de oceaan. kwijt zou kun
nen raken. De oceaandumpingen
zijn nogal duur. Ook bleek dat
het buitenland het hoogaktieve
afval van de opwerking van Neder
landse brandstofstaven terug zou
&turen. De Rijksgeologische
Dienst stelde al in 1973 voor het
afval te dumpen in zoutkoepels.
De regering kondigde in 1976
proefboringen in zoutkoepels on
der Groningen en Drenthe aan.

In 1965 werd besloten tot de bouw
van de kerncentrale Dodewaard
xonder dat de elektriciteitsbe
drijven of de overheid zich had
den afgevraagd of er een oplos
sing zou bestaan voor de opslag
van atoomafval. Maar -zo zei de
direkteur van Dodewaard. Van Er
pers Rooyaards. op 19 november
1981- dat was ook niet nodig. 0m
dat men er van uitging dat het
buitenland wel zou zorgen vOor de
opslag van het atoomafval. Neder
land zou uitsluitend zorg moeten
dragen voor de 'opslag' van het
licht- ~ middel-radioaktieve be
drijfsafval van de kerncentrales.
Dat gebeurde door de oceaandum
pingen..
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1980 539 Curie 65 < 35 <
876 m3 52 < 48 <

1981 1864 Curie 91 < 9 <
943 m3 54 < 46 <

1982 1497 Cu ri e 63 < 37 <
1364 m3 54 < 46<

overige

vergunningZijpe

f oto:demoDstrat1e Gassel t e 1977

afva l is al veel geschreven. Van
daar dat ik daar nu niet verder
op i n ga. Ik beperk me tot 1IlOge
lijke ongelukken IIlet het afval in
de opslagplaats . De overheid ge
bruikt daarbij de volgende rede
neri ng: bij een gasexplosie vordt
10%van de vaten beschadigd en
van die vaten komt niet meer dan
1%van de radioaktieve inhoud
vri j . Maar waarom zou Maar 101;
van de vaten beschadigd worden?
Door te stellen dat wei nig vaten
beschadigd worden en er heel wei 
nig raidoakthiteit vri j kent, is
het bij voorbaat duidelijk , dat
de gevolgen van een ongel uk bijna
te verwaarlozen zijn . Ui tgerekend
is dat een persoon maxilllaal 5
millirem op zou lopen. Winsemius
heeft op 28 juni 1983 gesteld dat
van deze 5 millirem ongeveer lOl
toe te reken is aan het afval van
de kerncentrales en 90S aan de
rest.

De Centrale Organisatie voor Ra
dioakt ief Afvàl (COVRA) heeft op
9 juni 1983 een vergunning gekre
gen voor de bouw van een ops1a!)
loods op het terrein van het Eetl .
Deze loods zal (met kantoren) 4.6

Over het gevaar van radioaktief mi ljoen kosten. De Covra heeft de

_ overzicht gedumpt afval
jaar t otaal kerncentrales

een brief van minister Winsemius
van Milieubeheer aan de Tweede
Kame r van 28 december 1982. Het
radioaktief afval kan men onder
scheiden in hoeveelheid radioak
t iviteit (Curie) en in kubieke
eeters •
Naast het licht· en middel -aktief
afval va n de kerncentrales hebben
we te maken met de brandstofsta
ven van de kerncentrales . Volgens
de huidige kontrakten worden die
staven in een buitenlandse op
werkingsfabriek behandeld. Daar
bi j ontstaat 85 tot 215 kubieke
meter afval. De j aarlijkse hoe
veelheid afval van de brandstof
staven is in volume minder dan
dat van het afval dat tot nu toe
gedumpt i s . Daar st aat tegenover
dat de radioaktiviteit ongeveer
10. 000 keer zo h009 is .
Het onderzoeksburo Twtjnstra
Gudde heeft onde rzoek gedaan naar
het afval dat in 1981 gedumpt i s.
In dat j aar was 3 I van de totale
gedumpte radioaktiviteit afkcrn
stig uit de gezondheidszorg. We
zien dus dat het een sprookj e is
als ver teld wordt dat het afval
vooral komt uit ziekenhuizen.

gevaar afval inZijpe

hoeveelheid afval
Tot nu toe is licht- en middel 
aktief afval van de kerncentra
les , ziekenhuizen, laboratoria en
de indust r ie in de oceaan ge
dumpt. In onderstaande tabel is
aangegeven welk deel van de kern
centrales komt en welk deel van
de rest. De gegevens komen ui t

Mini ster Winsemius ging op zoek
naar ander mogeli j kheden. nl , Den
Helder. Enkhuizen, Heemskerk.
Bermel en Neeri jnen. Volgens de
minister waren de reakt -es hier
en daar teleurstellend. Opslag op
het te rrein van het Energieonder
zoet Centrum Nederland (ECN) , in
de gemeente Zijpe. bleef over.
Maar deze gemeente wilde het af
val niet, met als belangri jkste
argument de overbelasting van het
gebied. Haast het te rrein van het
ECN liggen in een ~lle duinzOne
twee militaire schietterreinen.
Di t is -zo zei Winsemius- geen
aantrekkeli jke omgeving voor de
meeste toeristen . Oaarom wil de
minister bekij ken of het mogeli j k
is de schietoefeningen t e beper
ken. als het atoomafval opgesla
gen mag worden . De gemeenteraad
van ZijDe ging op di t aanbod in.

De gellleenteraad van Zijpe is in
lU.art 1983 akkoord gegaan met
tussenopslag van het bedrijfsaf
val van kerncentrales en het af
val van industrie en ziekenhui
zen, omdat ~inister Winsemiu$
heeft toegezegd dat tiet gaat 011
een tijdelijke opslag. Het afval
wordt opgeslagen op het terrein
van het EeH fn Petten. Waarom is
de opslag tijdelijk?
De minister van Vol kshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube
heer . WinsE!llli us, heeft i n een
brief aan het kollege van Burge
meester en Wethouders van Zijpe
(dd 15 maart 1983) geschreven.
dat hij v66r 1 januari 1986 het
standpunt van de overheid over
definitieve opslag van radi oak
t ief afval bekend zal maken. Dat
gebeurt mede aan de hand van de
aanbevelingen van het rapport van
de komis sfe van Bueren. De
Ri jksoverheid zal -zo gaat Winse
mius verder- alles in het werk
stellen om voor 1 ja nuari 1989
een defin itieve opslag te verwe
zelijken. 'Uiterlijk 1 januari
1984 zal een definitieve verwi j 
dering zi j n gereal iseerd'. Het
andere woorden: de regering legt
zich er op vast dat het atoomaf
val uiterlijk 1 januari 1994 naar
el ders. dus bi j voorbeel d naar de
zoutkoepels vervoerd zal worden .
Er zal dus haast gemaakt worden
met de proefboringen.

voorl. bovengronds
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HERMAN DAt-1VELD.

RAAD VAN STATE WIL:

--__SCHEIDING_

aanvraag voor opslag te Velsen
ingetrokken. De overheid had al
een terrein aangekocht in Velsen
voor ruim 4 miljoen. Winsemius
zegt dat bekeken wordt wat met
die gebouwen zal gebeuren. Deze
minister deelde eveneens mee dat
in 1983 niet in de oceaan gedumpt
zal worden. Als er zich ernstige
vertragingen voordoen in Zijpe,
zal er misschien in het voorjaar
van 1984 opnieuw gedumpt worden.
Totdat de opslagloods op het ECN
terrein klaar is, zal het afval
op worden geslagen in de opslag
gebouwen van het ECN, die daar
tot nu toe voor werden gebruikt
en voor zover nodig buiten de
loods. Opslag in de buitenlucht
is al eerder voorgekomen: op het
moment dat op 19 augustus 1982
vaten werden afgevoerd voor de 0
ceaandumping, stonden 596 contai
ners van 1000 liter in de buiten
lucht; op 2 mei 1983 waren er 108
containers van 1000 liter in de
buitenlucht, volgens een medede
ling van Winsemius van 28 juni
1983.
Het is zeer goed mogelijk dat op
slag te Zijpe langzamer gaat dan
de minister wil. Er is bezwaar
aangetekend tegen het verlenen
van de vergunning en basisgroepen
in Noord-Holland verzetten zich
tegen de plannen.

hoe tijdelijk
is tijdelijk?

De overheid heeft tot nu toe al
tijd gezegd dat in een zoutkoepel
niet alleen het laag- en middel-,
maar ook het hoogradioaktieve af
val opgeslagen zou moeten worden.
Dit hoogradioaktieve afval geeft
de meeste problemen, o.a. omdat
het 10.000 keer zoveel radioakti
viteit bevat als het laag- en
middelaktief afval.

Wat zegt de overheid over de
tijdsduur van het onderzoek in
zoutkoepels? Minister van Aar
denne zei in 1979 dat de proefbo
ringen zelf 2 jaar duren. Daarna
is volgens o.a. Verkerk van het
ECN nog verder onderzoek onder
gronds in de zoutkoepel nodig.
Dit onderzoek duurt in. West
Duitsland 10 3 11 jaar. Volgens
minister Van Aardenne wordt in
Nederland bij de opzet van het
onderzoeksprogramma niet minder
gewetensvol te werk gegaan dan in
West-Dl;litsland.
Volgens de overheid zelf duurt
onderzoek in zoutkoepels, dat
vooraf gaat aan een beslissing o
ver de geschiktheid van een zout
koepel voor de opslag van atoom
afval, dus zeker 13 jaar. Daarom
kan er geen enkele garantie gege
ven worden dat er binnen 5 tot 10

jaar een eindopslagplaats voor
het atoomafval bestaat. De ge
meenteraad van Zijpe had dit kun
nen weten, als ze de stukken van
de regerihg gelezen had. De ge
meenteraad heeft zichzelf een rad
voor ogen gedraad en laten draai
en.
Minister Winsemius is intussen
teruggekomen van zijn harde toe
zegging dat het afval voor 1 ja
nuari 1994 afgevoerd zal zijn. Op
28 juni 1983 schreef hij dat de
precieze datum niet te garanderen,
is, vanwege de mogelijk langduri
ge bestuurlijke procedures en het
eventueel nader uit te voeren on
derzoek. Dit heeft de minister
goed gezien. Met het onderzoek
dat de regering van plan is, kan
helemaal niet vastgesteld worden
of het afval veilig opgeborgen
zou kunnen blijven tot in lengte
van dagen. Daarom zullen we ons
verzetten tegen de proefborings
plannen.
Het is te hopen dat de gemeente
raad van Zijpe inziet, dat de zo
genaamde tijdelijke opslag wel
eens heel lang zou kunnen duren

De Raad van State heeft op 15 au
gustus de bezwaren behandeld die
zijn ingediend tegen de opslag
plannen op het ECN-terrein. Wat
de Raad van State betreft mag de
opslag doorgaan, mag er een op
slaggebouw komen. De opslagver
gunning loopt tot 1 januari 1984.
De Raad van State heeft wel be
paald, dat er maatregelen genomen
moeten worden met onmiddelijke
ingang, opdat de radioaktieve
stoffen altijd gescheiden kunnen
worden naar herkomst, naar de
aard van de radioaktieve stoffen
en naar halveringstijd. Deze
scheiding is de afgelopen jaren
niet toegepast. Het is nog niet
duidelijk wat er zal gebeuren.
De uitspraak van de Raad van Sta
te heeft bij het Energieonderzoek
Centrum Nederland (ECN) en op het
ministerie van Milieubeheer ver
warring veroorzaakt. Men is niet
zeker over de uitleg, zo deelde
de Volkskrant op 31 augustus j.l.
mee. Het ECN gaat er van uit dat

en daarom terug komt op haar be
sl uit ,

wanneer komen
de proefboringen
De regering zal haast willen ma
ken met de proefboringen, om Zij
pe zo snel mogelijk van het afval
te verlossen. Daar komt nog bij
dat de minister van Ekonomische
Zaken, Van Aardenne, op 22 juni
aan de Kamer schreef dat volgens
de opwerkingskontrakten het afval
al vanaf 1990 teruggestuurd kan
worden uit het buitenland; tot nu
toe was 1995 genoemd. Minister
Winsemius verwacht in het midden
van 1984 de Tweede Kamer mee te
delen hoe de regering het afval
op wil slaan. We moeten er daarom
van uit gaan dat binnen een jaar
de proefboringsplannen weer van
stal gehaald worden. Het is dus
zaak om aktief te blijven en om
het verzet tegen de proefboringen
te versterken.

bedoeld wordt, scheiding in be
paalde categorieën bij de ver
werking in Petten. Maar het geau
tomatiseerde verwerkingssysteem
is daar niet op ingesteld. Als de
Raad van State zou bedoelen, dat
het afval aan de bron gescheiden
zou moeten worden, dan wordt de
situatie volgens het ECN veel
moeilijker. In dat geval moeten
de producenteo van het afval het
scheiden naar alle soorten radio
aktieve stoffen. Hoe dat zou moe
ten gebeuren is onduidelijk.
Voorlopig heeft het ECN de·ver
werking van het afval op een laag
pitje gezet. Men wacht af, wat de
definitieve uitspraak van de Raad
van State over deze zaak zal
zijn. Voor dat het zover is gaan
er zeker nog enkele maanden voor
bij. Zijlstra van de PvdA-fraktie
van de Tweede Kamer heeft de re
gering om opheldering gevraagd.
Wij houden de lezers(essen) van
Atoomalannl op de hoogte als zich
nieuwe verwikkelingen voordoen:
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DUMP BOYCOT IN ENGELAND
_______WI5E

AHAUS-~

Het engelse dumpschip de Atlantic
Eisher ligt nog steeds voor anker
in Barrow-in-Furness. Het schip
z ou 4 juli volgeladen worden met
engels radioaktief afval in Sharp
ness, waarna het afval in zee ge
dumpt zou worden. Het schip heeft
geen bemanning. De zeeliedenvak
bond. de vakbond voor transpor
teurs en algemene arbeiders en de
treinmaschinistenbond hebben na
melijk een oproep gedaan aan al
hun leden geen radioaktief afval
te vervoeren.
De engelse regering zit met de
haden in het haar. De vakbonden
hebben afgesproken de dumpopera
tie die midden juli plaats zou
vinden te voorkomen. Daarnaast de
den ze een beroep op de britse
regering het afval op land op
te slaan gedurende twee jaar.
totdat de mogelijke schadelij-
ke effekten van zeedumpingen we
tens chappelijk onderzocht zijn.

Engeland is van plan bijna
4.000 ton nucleair afval. over
eenkomend met 150.000 Curie aan
radio-aktieve straling. 400 mijl
ten noord-westen van Spanje te
dumpen. Door deze aktie handelen
ze in strijd met het twee jaar
durende verbod op zee-dumpingen
zoals dit geformuleerd is na
de Londense Dump Convention in
februari 1983. Bovendien heeft
het Europees Parlement dringend
verzocht het dumpen van radio
aktief materiaal in de oceaan
te stoppen. Oe vakbonden rea
geren dit jaar veel sterker dan
vorige jaren. ondanks de kans
op verlies van banen. Zij ver
wachten, dat nu de taak door
het leger of de marine zal
worden overgenomen. In dat
geval zullen een aantal pro
testschepen. met inbegrip van
een spaans protestvaartuig,
samenkomen op de plaats van
dumping.

conventies
De kampagne tegen zeedumping
waarvan dit een onderdeel is
heeft duidelijk gemaakt dat de
Britse plannen in strijd zijn
met internationale konventies:
Voordat zeedumpingen plaats mo
gen vinden moet aan de volgende
voorwaarden voldaan zijn:
1. Alternatieven die op het vas
teland zijn gebaseerd moeten on-
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derzocht zijn.
2. Gedetailleerde milieu- en eko
logische gegevens moeten bekend
zijn.
3. De dumpplaats moet effektief
in de gaten gehouden worden.
4. De kans op aanvaring moet ge
minimaliseerd zijn.
5. Gebieden met mogelijke zee
bodemvorraden moeten vermeden
worden.
Aan geen van deze voorwaarden is
volgens de vakbonden voldaan:::
Een aantal internationale akties
tegen de "engelse dumpingen von
den 11 juli plaats:
- In Den Haag bezetten ongeveer

30 aktivisten van de aktiegroep
'rotte vis' twee kamers van het
engelse konsulaat. Na het over
handigen van een verklaring,
die aan de engelse regering
overhandigd zou worden, verlie
ten zij het konsulaat vreedzaam.

- In Denemarken blokkeerden een
tiental mensen de hoofdingang
van de engelse ambassade, door
zichzelf aan 3 vaten vast te
ketenen.

- In Spanje hebben ongeveer
150.000 mensen gedemonstreerd te

gen de engelse dumpingen. De
meeste van de demonstraties von
den plaats op de Galische kust,
die het meest bedreigd wordt
door de dumpingen. Daarnaast
vonden er nog allerlei akties
plaats. In 50 dorpen werden 5
minuten lang de lichten gedoofd.
kaarslichtprocessies. de helft
van de winkels werden gesloten
voor een uur en radiozenders
zonden voor 10 minuten alleen
onder water geluiden uit.

De engelse regering probeert nog
een overeenkomst met de vakbon
den te bereiken. De woordvoerder
van de vakbonden zegt echter dat
ze hun mening niet zullen ver
anderen, voordat er 100% zeker
heid is dat zeedumpingen volko
men safe zijn. Kortom: de engel
se regering kan wachten tot ze
een ons weegt. Waarschijnlijk
(hopelijk) zullen de dumpingen
niet doorgaan en wordt het nu
cleair afval ergens in Oxford
shire opgeslagen.

WISE, 30 juni en 12 juli '83

Op 21 juni '83 begon de 6-daagse
hoorzitting over de tijdelijke
opslagplaats voor opgebrande
brandstofstaven in Ahaus, nog
geen 10 kilometer over de grens
in Duitsland. Het gebouw moet
plaats bieden aan 1500 ton
radioaktief materiaal, welke
droog opgeslagen zal worden.
Et waren 200 mensen aanwezig

waarvan de helft een schrif
telijk bezwaarschrift had in
gediend. van de 5.200 bezwaar
schriften waren er ca. 1000
afkomstig uit Nederland. Het
leek alsof er toch rekening
zou worden gehouden met pro
testen van zowel duitse als
nederlandse zijde.
Iedereen vroeg zich eigenlijk
af waarom de hoorzitting
werd gehouden. De 'tijdelijke'
opslag van nukleair materieel
valt niet onder de duitse
kernenergiewet. Volgens een
duitse krant is de benodigde
vergunning ongeveer gelijk
aan die voor een koeiestal.
Volgens inwoners van Ahaus
was de hearing dan ook meer
een koffiekransje, waar be
zwaren naar voren gebracht
konden worden en vervolgens
onschadelijk gemaakt.

verschil in opslag
Desondanks werden er duidelijke
argumenten naar voren gebracht
voor en tegen het concept van tij
delijke opslag van atoomafval,
het principe van 'droge opslag'
(in tegenstelling tot opslag in
waterbassins, zoals in Borssele
en Dodewaard ) en de CASTOR
opslagtanks.
Waarom eigenlijk droge opslag?
Ten eerste bleek tussentijdse
opslag noodzakelijk toen het
opwerken van gebruikte brand
stofstaven problemen opleverde
en nu giganties achterloopt op
de planning.
Opslag in koelbassins (water)
werd door de industrie verkozen,
maar eerdere hearings in Ahaus
en Gorleben wezen dit af. In nog
geen twee jaar tijd verklaarde
de kernenergieindustrie droge
opslag van onderzoeksstadium
tot 'kompleet veilig'.
De gietijzeren kisten CASTOR
genaamd wegen zo'n 120.000 kg.
en zijn volgens de bouwers zo



gekonstrueerd dat er geen ra
dioaktivieit kan ontsnappen.
Zij worden volgeladen met
brandstofstaven bij de kernre
aktor. getransporteerd naar de
opslagplaats en opgeslagen tot
ze opgewerkt worden. De opslag
plaats wordt simpelweg met lucht
gekoeld.
De CASTOR-tanks zijn echter mi
nimaal getest. Er zijn slechts
drie test uitgevoerd met drie
delen van één en dezelfde tank.,

)
Motto: 'De jeugd heeft toch de
toekomst ? Nou mag ik die dan e
ven?: I

Het gaat Mer over een vrouw uit
Amsterdam. die een doktoraal
skriptie moest schrijven en tege
lijkertijd allerlei dingen voor
haár zelf op een rijtje kon zet
ten. Jarenlang is ze al aktief in
de AKB en het onderwerp is dan
ook: Het kernenergiekonflikt,
buiten parlementaire .po1itiek en
vrouwen in de antikernenergiebe
weging.
Het is een verslag geworden van
haar Visie op kernenergie, poli
tiek. basisdemokratie, AKB en de

,positie van vrouwen in de maat
schappij en in de AKa. Na een
heel beknopte inleiding over het
ontstaan van dekernenergie-in
dustrie in Nederland konstateert
ze dat kernenergie een maatschap-

·pe1ijk konflikt is geworden. Het
kernenergieprobleem is sterk ge
politiseerd en diskussies of o
vereenstemming zijn niet meer mo
gelijk. Het gebrekki~ funktione
ren van de politiek is daarvan de
grond~lag en de oorzaak.
De AKB is buiten parlementair, al
bleken later politieke partijen
als de PSP. PPR en PvdA de doel
stelling te ondersteunen. En het
funktion~ren in basisgroepen is
meer dan alleen maar proberen die
'kerncentrales zo snel mogelijk
dicht te krijgen. De manier van
besluitvorming en aktie voeren
moet voortvloeien uit een levens
houding. die ook buiten akties
dezelfde is. Basisdemokratie en
konsensus-bes1uiten zijn volgens
haar onderdelen van een tegen
kultuur, tegen de steeds bureau
cratischer, technocratischer en

Bovendien zouden deze tests
onrealistisch zijn geweest om
dat ze met Heliumgas gevuld
waren en niet met radioaktief
materiaal.

De tanks zijn ontwikkeld voor
vervoer van materiaal en niet
voor opslag. Er is geen zeker
heid dat ze dicht blijven gedu
rende de 40 jaar dat ze opge
slagen moeten kunnen blijven.
Er zijn geweldige technische
problemen bij het volladen van

bedreigender maatschappij.
Zij pleit voor een andere manier
van leven en probeert daar een
inhoudelijk perspektief aan te
geven. Zij vergelijkt de AKB met
de kraakbeweging, milieugroepe
ringen. de vrouwen- en vredesbe
weging. die eveneens reageren
vanuit onmachtgevoe1ens om zelf
te kunnen besluiten over de ei
gen leefwere1d,
Het gedeelte over haar ervaringen
in vrouwengroepen. kwam sterk

ln het gedeelte over haar erva
ringen 1:n vrouwengroepen. kwam
sterk naar voren dat binnen de
AKB zowel tegen kernenergie als
tegen vrouwenonderdrukking te
knokt moet worden. Het onstaan
van vrouwengroepen en hun zelf
standigheid maakt het gemakkelij
ker te zoeken naar de eigen iden
titeit en een eigen manier van
politiek voeren. Dit gedeelte was
wel warrig en te kort (tenminste
voor mi j)om haar ideeän dui de
lijk te begrijpen. Op het eind
moest zij ook toegeven dat ze er
zelf ook niet uitkwam hoe deze
twee te kombineren (vrouwenstrijd
binnen de AKB en anti-kernenergie
naar bt.ri ten).
Het geheel is een leuke beschrij
ving geworden van het aktief
zijn tegen kernenergie en wat het
voor haar betekende en anderen.
Het is alleen heel jammer dat het
op een zo moeilijke wetenschappe
lijke manier geschreven is. Het
lijkt nu net alsof ze zelf boven
haar eigen gevoel moest gaan
staan. Wel begrijpelijk. voor een
skriptie in de ik-vorm krijg je
geen doktoraalbul, dat is hoogst
onwetenschappelijk.

de loodzware dingen onder water
bij de reaktor. Als er een
tank lek raakt moet hij vervoerd
worden en onder water gerepa
reerd. Hoe ze het transport
uit willen voeren is nog een
grote vraag voor iedereen.
De kans is groot dat binnenkort
de vergunning afgegeven wordt.
Er is ons niet bekend wat er door
de anti-kernenergiegroepen in de
buurt dan gaat gebeuren.

(

In 1976 wijst de regering 5 zout
koepels aan voor onderzoek naar
opslag voor atoomafval: Gasselte.
Drouwen, Schoon100. Pieterburen.
Onstwedde en Anloo. Al snel
blijkt dat het de regering er
niet om begonnen is öf er een ge
schikte zoutkoepel is, maar wê1k~

zoutkoepel geschikt is voor de
opslag van radioaktief afval. On
der druk van de gevoerde akties
besluit de Tweede Kamer de proef
boringen op te schorten tot na de
afronding van de Brede Maatschap
pelijke Diskussie, die inmiddels
uit de grond gestampt is.
Nu. 1983, de BMD is afgelopen. De
regering mag dus beginnen met de
proefbori ngen.
In de brochure ~/ordt uitgebrei d
ingegaan op de vragen: waarom
zoutkoepe1s 10 welke ei sen je Z.QU
moeten stellen aan zout~oepe1s;

wat er bekend is van de 5 zout
koepels. wat er bekend is over de
proefboringen; welk afval er in
moet. en hoeveel afval is dat?
Oceaandumpingen. tijdelijke op
slag bovengronds en opslag in
zoutkoepels zijn allen geen op
lossing. De konklusie is dan ook
kerncentrales sluiten :
Een overzichtelijke brochure,
veel informatie, ook over opslag
plannen in Amerika, Denemarken en
Ouitsland, en een terechte oproep
om alert op proefboringen te
blijven.

1984
(george orwell)
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----DE ~ EN ANTIKERNENERGIEBEWEGING-----..

_-VREDEI---------
Wat hebben beide met elkaar te
maken ? Het zijn bewegingen met
schijnbaar (?) verschillende doe
len. De vredesbeweging wil vrede.
en in concreto de kernwapens de
wereld uit, om te beginnen uit
Nederland (= de IKV-leus uit
1978).
De vredesbeweging is natuurlijk
niet 1 grote beweging. maar onder
de eerder genoemde leus wil een
groot deel van de mensen zich wel
scharen.
De ander wil het zelfde maar dan
met kernenergie.
De vredesbeweging is breed. en
groot. met minstens 500.000 sym
pathisanten. die hiervoor een dag
naar Amsterdam zijn gegaan (21
november 1981). Naast vele jonge
ren zijn ook vele ouderen actief.
dit in tegenstelling tot de AKB,
die meer uit jongeren bestaat,
kleiner, ongeorganiseerder en mi
litanter is.
Binnen de vredesbeweging zijn o.
a. mensen bezig met de internati
onale verhoudingen (koude oorlog,
VS-USSR). Anderen houden zich be
zig met burgerlijke ongehoorzaam
heid of geweldloze weerbaarheid.
Grote verschillen, maar men komt
voor de kreet No Nukes bij elkaar
(een leus, die ook dicht bij de
AKB ligt). Een argument van de
AKB tegen de toepassing van kern
energie is dat het de versprei
ding van kernwapens bevordert.
Zie bijv. Kalkar, of de Super
Phenix.
Is er een vorm van samenwerking
mogelijk? Zijn er gemeenschappe
1i.jke interesses? om dit te on
derzoeken zijn er in Groningen
een aantal bijeenkomsten georga
niseerd waarvan hier een verslag.

themadag
In december 1982 organiseerde de
AKS-basisgroep Mexico een infor
matie- en discussieavond rond het
thema 'Kernenergie en kernwapens~

Een paar maanden later had dit
een vervolg. Uitgenodigd waren
verschillende mensen van beide
bewegingen. De opkomst was echter
gering: 10-15 mensen.
Op beide avonden voortbordurend
is het idee gerezen om een thema
dag te organiseren, en dit groot
aan te pakken.
Een drietal mensen hebben zich
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met de organisatie bezig gehouden
en 25 juni was het direkte ge
volg.
Ondanks het hele mooie weer waren
er toch zo'n 15 enthousiasten op
af gekomen.
De dag bestond uit de volgende
onderdelen:
's Middags werden video's ge
draaid, waaronder lover de jacht
van Pakistan naar een eigen kern
wapen. door middel van de kerne
nergie, en met name de ultracen
trifuge verrijkingsmethode. Hier
werden de meeste verbanden tussen
kernenergie en kernwapens aange
toond.
's Avonds werd de film 'The Ato
mie Cafe', welke handelt over de
amerikaanse propaganda voor de
atoombom van de jaren '40-'50,
vertoond. De film werd besloten
met een inleiding en discussie.
Iedereen was het -erover eens, dat
Nederland door het bezit van nu
ceaire iQstallaties meewerkt aan
de kernwapendreiging {zie UCN
Almelo).
Ander voorbeeld is het feit, dat
kernbrandstof uit Borssele wordt
bewerkt in Frankrijk. dat via op;
werkingsfabrieken een voorraad
plutonium voor haar bommen wil
maken. Hiernaast is Nederland ook
lid-van de NAVO, en keurt impli
ciet (en vaak ook expliciet) het
afschrikkingsprincipe goed.
In Nederland staan (Amerikaanse)
kernwapens opgesteld, en deze
worden binnenkort uitgebreid met
Pershings 11 en kruisraketten.
Waarom bemoeien de vredesgroepen
zich niet met bijv. UCN ?

begrip
Op deze vraag kwamen verschillen
de antwoorden, zoals tijdgebrek,
andere prioriteiten, of het af
wijzen van actievormen, zoals die
wel eens door de AKB worden ge
voerd.
De meeste mensen. die binnen de
vredesbeweging aktief zijn zien
het bezit van kernwapens als een
politieke keus, afhankelijk van
internationale verhoudingen. Deze
laatste bepalen mede het al of
1iet verder uitrusten van de ver
schillende strijdmachten met gro
ter vernietigings-kracht.
In eerste instantie ligt de oor
zaak van de kernbewapening in dé
mentaliteit van de mensen, die

de beslissingen nemen, en hier
moet iets aan gedaan worden. Dit
vergt alleen al erg veel energie,
zndat iets als de UCN er bij
blijft.
Voor AKB-ers geldt een sterke ge
richtheid op de hele kernenergie
cyclus, dus ook op overeenkomsti
ge elementen van civiele en mili
taire toepassingen. De kans op
verspreiding van kernwapens hoort
hierbij.
Met name tijdens de akties tegen
de UCN speelt dit mee.
Uit de discussie kwam naar voren
dat het heel zinvol is om ver
schillende gegevens van de ene
groep naar de andere door te ge
ven, zodat wederzijds begrip ver
hoogt wordt.
Voor AKB-ers is het natuurlijk
erg leerzaam om te weten, wat de
rol van kernwapens is, en hoe de
neiging om over kernwapens te be
schikken doorwerkt in de keuze
van elektriciteitsproduktie in
een aantal landen.
Concrete afspraken konden niet
gemaakt worden, maar er is weer
een stap gezet, zodat beide bewe
gingen iets gemakkelijker over
elkaar praten. Maar er moet nog
veel gebeuren

GE.EN NIEUWE
KEF\NWAPENS
IN EUROPA

buskaartjes verkrijgbaar
in de vred$swinkel naast
de Martini toren .
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Argumenten genoeg is een weergave
van het congres 'Kernenergie ont
manteld' dat op 8 en 9 oktober
1982 in Rotterdam gehouden werd.
Op dat congres spraken deskundi
gen uit binnen- en buitenland o
ver de diverse problemen die met
kernenergie samenhangen. Ondanks
dat iedere spreker maar een be
perkte spreektijd had, wat in het
boek op ongeveer 4 kantjes per
spreker uit komt, bevat het een
schat aan gegevens die duidelijk
maken dat het met de kernenergie
snel afgelopen moet zijn.
Verslagen van ondeugdelijke op
werkingsfabrieken, mogelijk ex
ploderende kweekreaktoren, falen
de rampenplannen, nieuwe inzich
ten in lage stralingsdoses, het
nog steeds niet opgeloste afval
probleem, alternatieve vormen
van energieopwekking, en wat
voor ellende je op de wereld met
kernenergie veroorzaakt. Ver
plichte kost voor een Atoomalarm
lezer dus.
Nadat ik n.a.v. het congres in
nummer 4 vorig jaar ingegaan ben
op de lage stralingsdoses en ri
sicoanalyse wil ik nu nog een
korte schets geven van de hoofd
stukken opwerking en sociale as
pecten van de kernenergiecyclus.

opwerking
In een opwerkingsfabriek wordt op
een chemische manier (met sterke
zuren) het niet verspleten urani
um-235 en het nieuw gevormde plu
tonium uit een gebruikte brand
stofstaaf gehaald zodat je dat
weer kunt gebruiken. Het uranium
gaat naar een verrijkingsfabriek
en het plutonium wordt gebruikt
voor aanmaak van kernwapens of
als brandstof in een kerncentra
le. De bedoeling is dat het
straks in kweekreaktoren gebruikt
gaat worden. Opwerken is dus erg
belangrijk voor de splijtstofcy
clus: zonder
belangrijk voor de splijtstofcy
clus: zonder opwerken geen kweken
en aangezien Uranium maar een
eindige delfstof is •••••••
De commerciele opwerkingsfabrie
ken La Hague in Frankrijk, Wind
scale in Engeland en Tokai Mura
in Japan draaien slecht (qua ca
paciteit), zijn duur, gevaarlijk
voor werknemers en erg vervui-

lend. Windscale bijv. heeft de
laatste 25 jaar een kwart ton
plutonium en americum -dat even
giftig is- in de direkte omgeving
in zee geloosd. De radiobiologe
prof. P. Lindon publiceerde 2
jaar terug dat de jaarlijkse
blootstelling aan straling van
de ongeveer 1000 werknemers in
Windscale de maximumnorm van 0,5
rem/jaar met een faktor 3 of meer
overtrof. En een bom of een neer
stortend vliegtuig op Windscale
kan het einde betekenen van Brit
tanië als bewoonbaar eiland (Bun
yard) •
Opwerking leidt tot geheime con
tracten met Cogéma (die trouwens
als bijlage in het boek zitten
net als de rampenplannen van 00
dewaard), en tot kweekreaktoren
met als gevolg gigantisch veel
plutoniumtransporten met de daar
bij behorende controle: de atoom
staat.
In Amerika heeft Reagan Carter's
beslissing om geen commerciele
opwerking toe te laten terugge
draaid, in Duitsland is Dragahn
(vlakbij Gorleben) als vesti
gingsplaats voor zo'n fabriek
aangewezen en in Belgie wil men
in 1984 de fabriek in 1101 weer 0-

penen'uraniumw jnning
Mijnwerkers lopen door inademing
van 'radondochters' die op water
af stofpartikeltjes zitten kans
op longkanker, fibrose en lympha
tische kankers (voor hoeveelheden
zie boek). Een erg groot gedeelte
daarvan wordt niet medisch gecon
troleerd.
De meeste mijnen liggen in gebie
den van 'inheemse volken' (india
nen, aboriginals, Afrika)~ Zij
worden opgescheept met de gigan
tische afvalbergen. Van het erts
is nl. maar max. 0,1% bruikbaar.
de rest is afval. Het afval
(99.9%) bevat 85% van de oor
spronkelijke hoeveelheid radioak
tiviteit, waaronder thorium en
radium. De wind kan het vrij mee
nemen (als stof). of het kan door
een dam heen breken (als het
vloeibaar is).
••••••Het ergste ongeluk in de
kernenergiegeschiedenis gebeurde
op 16 juli 1979 in Nieuw-Mexico.
Het is het ernstigste stralings
incident dat tot op heden plaats
gevonden heeft, de brand in de
opwerkingsfabriek te Windscale of

de ramp in Harrisburg staan er
bij in de schaduw.
Een dam brak door, waarna 400
miljoen liter radium- en thorium
houdende slurry in de Rio Puerto
stroomde. In 4 maanden verspreid
de de radioaktiviteit zich tot 20
km stroomafwaarts en tot op een
diepte van 10 meter. Zelfs nu
nog, 3 jaar later (1982). ver
spreidt het zich verder en ver
giftigt vis. verziekt Navajo
schapen en bedreigt de gezondheid
van de lokale bevolking. Een re
cente studie toonde een signifi
cante toename in geboorteafwij
kingen bij kinderen van Navajo
ouders uit de regio binnen een
straal van 15 mijl, aldus een
verklaring van het Navajo-zieken
huis van de U.S. Public health
services••........
•••••• De dood van de inheemse
volkeren van deze wereld, om onze
lampen en wasmachines te kunnen
voeden, betekent een beetje ster
ven, elke dag. voor ieder van
ons.
Dus: stop je vinger in de nucle
aire dijk hier in Nederland, dan
zullen aan de andere kant van de
wereld die andere dammen, die
voor het uraniumafval, ophouden
met groeien ••••••••

Lucas Reijnders merkt tot slot
op: 'Hoe kan kernenergie stand
houden tegen zoveel intellektueel
vuurwerk ?
Omdat daar waar de beslissingen
vallen macht belangrijker is als
argumenten ••••••••••• en de toene
mende krampachtigheid van be
leidsmakers, die meer resulteren
in de steeds sterkere aandrang de
ekonomische krisis op te lossen
op kosten van het leefmilieu en
de toekomstige generaties'.
Dit zijn enkele brokjes uit het
boek geplukt en naast al die we
tenschappelijke argumenten vond
ik nog deze die over zoutkoepels
gaat, die zijn niet geschikt,
maar toch ?: ••• Het doet met den
ken aan iemand die een renpaard
wil kopen en die al meteen ziet
dat het arme dier maar drie be
nen heeft, maar die toch ook nog
even wil kijken naar de tanden en
de oren om te zien of het niet
töch••• (Dr. H. Hirsch).
Argumenten genoeg: Maar dat wis
ten we al.



SEP HAMERT OP KERNCENTRALES

De Samenwerkende El ektriciteits
Produktiebedrijven (SEP) brengen
elk jaar een elektriciteitsplan
uit. Zo ook in januari 1983. Dit
plan beschrijft wat er voor een
aantal jaren in het vat zit, daa
rom heet het plan van januari 19
83 dan ook: Elektriciteitsplan
19871 88.
Het elektriciteitsplan moet door
de minister van Ekonomische Zaken
goedgekeurd worden. De minister
wordt - als het goed is tenmin
ste- gekontroleerd door de Twee
de Kamer. De kommissie van Eko
nomische Zaken van de Tweede
Kamer heeft dit jaar voor het
eerst in de geschiedenis beslo
ten, het elektriciteitsplan
goed te behandelen. Er zijn, als
voorbereiding voor de behande
ling, een heleboel vragen ge
steld aan de minister en aan de
SEP. Uit de antwoorden van de
SEP valt op, dat de SEP maar
niet ophoudt te pleiten voor
kernenergie. De SEP zegt van
plan te zijn erop te blijven
wijzen, welke voordelen kerne
nergie biedt.; kernenergie is

bovendien in de ogen van de SEP
de goedkoopste manier om stroom
op te wekken.
De SEP waarschuwt er voor, dat
niet te veel kolencentrales ge
bouwd moeten worden. Want als
het aantal kolencentrales sterk
wordt uitgebreid, zal er niet
genoeg ruimte zijn om tussen
1990 en 2000 kerncentrales in
bedrijf te nemen; als men zo
wel kolen- als kerncentrales
zou bouwen, dan ontstaat er
een overkapaciteit, zodat de
centrales niet optimaal ge
bruikt kunnen worden.

In de woorden van de SEP: "In
dien een te grote uitbreiding
wordt gegeven aan het met ko
len gestookte produktievermo
gen, zal dit ertoe leiden dat
onvoldoende ruimte blijft be
staan om tussen 1990 en 2000
kerncentrales in bedrijf te
stellen en tegelijkertijd de
ze kerncentrales en het met
kolen gestookte vermogen met
een zodanig hoge bedrijfstijd
te benutten, dat de hoge in-

vesteringen die hiermede zijn
gemoeid in ekonomisch opzicht
te redltvaardigen zijn." Zou
de SEP misschien de bouw van
kolencentrales bij Dordrecht
en Amsterdam van het programma
hebben geschrapt, om ruimte te
maken voor de bouw van kern
centrales? De SEP heeft nog
geen besluit genomen om kern
centrales te bouwen, maar we
moeten er rekening mee hou
den dat dit zou kunnen gebeu
ren. "De SEP zal eerst dan
definitief tot het bouwen
van kerncentrales besluiten,
als op grond van offertes
voldoende inzicht in daadwer
kelijke investeringen be
staat".
Het lijkt er op dat de SEP
al een voorlopig besluit
tot de bouw van kerncentra
les genomen heeft, en dat
het wachten is op het defini
tieve besluit. Zo zien we
maar weer, dat al die mensen
die er van uit gaan dat kern
energie in Nederland van de
baan is, ongelijk hebben.
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