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Het afgelopen jaar was voor het LEK-bulletin nou niet direkt het meest voorspoedige
jaar uit haar bestaan, het streven om 8 nummers per jaar uit te brengen was duidelijk
te hoog gegrepen. De malaise die het afgelopen jaar ook de energiebeweging in haar
greep heeft gehad betekende voor het LEK-bulletin een zowel financiële als organi
satorische terugval. Wij zien ons danook gedwongen de uitgave van het LEK-bulletin
weer terug te brengen op het oude peil van 6 nummers per jaar.
Door uitbreiding van de inhoudelijke redaktie, zal de info-groep van het LEK het
komende jaar meer tijd krijgen om zowel de inhoud als de uitvoering van het LEK
bulletin nog te verbeteren.
Als in het voorjaar de plannen van de regering bekend worden om nieuwe kerncentrales
te gaan bouwen is ook het LEK-bulletin klaar om een nieuw offensief te starten tegen
deze stuitende overheidsplannen. De poging van de overheid om de energiebeweging
dmv de BMD kapot te krijgen ten spijt, zullen we met vereende krachten opnieuw ten
strijde trekken voor een veiliger en goedkoper energiebeleid.
Wij wensen al onze lezers dus een strijdbaar en gelukkig 1984, en hopen van harte dat
wij aan het eind van dat Orwell-jaar nog in staat zullen zijn deze wens te herhalen.
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HETKANDUSTOCH

Doeltreffende akties tegen kernenergie.

Binnenkort komen we nog wel te spreken
over de BMD. Het eindrapport is echt in
zicht. Maar interessanter dan de hele
BMD is de vraag: Wat broeden Van Aarden
ne en de zijnen op dit moment uit? Het
ziet er naar uit dat ze de hele BMD aan
hun laars zullen lappen. Nu al is men ij
verig bezig voorschotten te nemen op ont
wikkelingen, die strijdig zullen zijn
met de uitkomsten van de BMD.
- Van regeringszijde blijft men te pas

en te onpas zwaaien met het rapport
van de Kornmissie Beek over de kosten
van 't sluiten van kerncentrales. Dat
terwijl het rapport door de kommissie
in feite naar de prullebak verwezen
is.

- Tegen ieder beter weten in vindt Van
Aardenne dat Nederland het geldverslin
dende prestige-objekt Kalkar moet blij
ven steunen. Met dank aan de uitkerings
gerechtigden en de ambtenaren, die o.a.
voor dit soort onzin mogen inleveren.

- In plannen met betrekking tot de reor
ganisatie van de elektriciteitsvoorzie
ning wordt achteloos gesproken over 2
tot 5 nieuwe kerncentrales. Oe plano
logen zijn al bezig.

Afleidingsmanoeuvre
Uitkomsten van de BMD schijnen in dit
verband in het geheel niet te tellen.
Het ziet er naar uit dat mensen als Van
Aardenne de behoefte hebben zélf keihard
te bewijzen dat 't niet anders was dan
een getruukte afleidingsmanoeuvre.
Gelukkig komt er plotseling steun van on
verdachte zijde. Internationale Institu
ten komen met berichten over de pan uit
rijzende prijzen van kernenergie. En dat
telt: geld. Er mag rustig radioaktief be
smet materiaal op onze stranden aanspoe
len (Windscale), mensen kunnen de kanker
krijgen - daar vinden we ook nog wel eens
wat op - maar als 't duur wordt, ja dat
verandert de zaak.
Berichten over de stijgende kosten gaan
vergezeld van de mededeling dat het
slecht gaat in de kerncentralebouw. Er
komen geen bestellingen meer af.

Faktoren die daartoe bijdragen
zijn ook het verzet van de tegenstanders
van kernenergie en lang slepende juridi
sche procedures (over het algemeen aange
spannen door diezelfde tegenstanders).
Het zal nog wel even duren voordat Van
Aardenne deze informatie verwerkt heeft.
Gezien zijn hardnekkig pro-kernenergie
standpunt is It ook nog best mogelijk
dat hij er de foute konklusies aan ver
bindt. Je ziet It al voor je:
Van Aardenne, die naar de rechter gaat
om verdere akties tegen kernenergie te
laten verbieden. Niets is onmogelijk in
dit land.

AKB weer uit de veren
Maar omdat niets onmogelijk is, zal ook
de AKB zich niet op zo'n simpele manier
uit het veld laten slaan. Wie kijkt wat
er op het ogenblik in 't regeringsvat
zit, weet zich uitgedaagd om het verzet
weer eens wat meer reliëf te geven. De
tijd van de winterslaap is voorbij.
Oe wonden van Dodewaard moeten nu maar
eens gelikt zijn. En nog een stuk of
wat andere frustraties kunnen misschien
ook even in de ijskast tot er in het
post-nukleaire tijdperk gelegenheid is
ze uit te praten.
We zullen met elkaar uit moeten vinden
welke aktiemogelijkheden er zijn. Mis
schien zullen we ook ontdekken dat de
aktiemogelijkheden niet voor ieder het
zelfde zijn. Hopelijk zien we kansen el
kaar de ruimte te laten.
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Als ik geen zin meer heb om deel te ne
men aan demonstratieve wandeltochten,
dan betekent dat nog niet dat demonstra
tieve wandeltochten uit den boze zijn.
Steeds weer (tot en met 29 oktober)
is gebleken dat zulke demonstraties op
z'n minst de mogelijkheid bieden nieuwe
mensen te betrekken bij de zaak waar het
om gaat. Als ik geen trek heb om mezelf
vast te ketenen aan de toegangspoort van
een ketncentra1e betekent dat nog niet
dat dat een slechte aktie is.
Overigens wil daar niet mee gezegd zijn
dat we maar op moeten houden met elkaar
te praten over de strategie van de AKB.
Natuurlijk niet, maar die gesprekken
zouden misschien wat meer gevoerd kun
nen worden vanuit het besef dat verschil
lende aktiemodellen elkaar aan kunnen
vullen. En we zouden erbij kunnen bedenken
dat alles wat al een keer gebeurd is nog
steeds behoort tot het middelenpakket
dat ons ter beschikking staat.
Het feit dat er nog steeds twee kerncen
trales draaien in dit land, de UCN in Al
melo nog open gehouden wordt en noem maar
op, houdt nog niet in dat alle eerdere
akties zinloos en ineffektief waren.
We hebben al wel wat achter de rug: klei
ne demonstraties, grote demonstraties,
informatiekampagnes, de BAN-akties, juri
dische procedures, massale blokkades, be
talingsweigering van de Ka1kar-opcenten,
moeilijk betaalakties (giroblauw).
Het lijkt soms wel alsof de AKB weinig
meer kan. Maar dat is niet geheel juist.
Net de meer 'administratieve' aktiemodel
len - minder spektaku1air en daardoor min
der opvallend - zijn nog springlevend.
Langzaam maar zeker neemt het aantal
giroblauw-betalers nog steeds toe e~.de

juridische procedures rond Kalkar ZlJn
tot op de dag van vandaag een doorn in
het vlees van de autoriteiten.
Ook op de andere aktiefronten zullen we
zo langzamerhand weer eens verder moeten.
De BMD is afgesloten, we kunnen dus al
niet meer met het ekskuus komen dat de
BMD ons zo van aktievoeren afhoudt. En
waar de overheid zelf de uitkomsten van
de BMD op voorhand aan de laars lapt,
hoeven wij ook niet te wachten tot de
laatste details ons bekend zijn.
Maar waarvoor pleit ik? Het eerste be
gin met nieuwe, enthousiaste akties werd
al gemaakt op 29 november.~

Uranium transporten
Nuk1eaire transporten zijn ook in Ne
derland aan de orde van de dag. Een
groepje enthousiaste mensen gingen eens
zorgvuldig op een rijtje zetten wat er
alzo te weten valt op dat punt.
Van twee centrale punten werd uitgegaan:
transporten rondom UCN-A1me10 en trans
porten rond ECN-Petten. De gegevens wer
den vast gelegd in een brochure 'Over
zicht van nuk1eaire transporten door
Nederland • De relatie daarvan met de
kernwapenindustrie en in Namibië gewon
nen uranium'. Inmiddels werd de hele
tekst van die brochure afgedrukt in het
laatste nummer van Afval - het Amster
damse AKB-b1ad (adres: Postbus 1053,
Amsterdam, tel. 020-922653, prijs per
nr. f 3,--). Een lezenswaardig werkstuk.
Maar wat meer is:Als je beschikt over
nauwkeurige gegevens, dan kun je op
basis daarvan ook aktie gaan voeren.

En zo kan een prima aktie voorbereid
worden. Voornaamste doel: publiciteit
rondom het gegeven dat met zeer grote
regelmaat nukleaire transporten door
Nederland gaan, soms dwars door woonge
bieden. Verder duidelijk maken dat een
deel van het uranium dat in Almelo ver
rijkt wordt, geroofd is van het volk van
Namibië. Tenslotte werd er nog weer even
de nadruk op gelegd hoe een projekt als
de Almelose verrijkingsfabriek op het
Kruispunt staat van wegen die enerzijds
leiden naar kernenergie en anderzijds
naar kernbewapening.



Gestopt op de snelweg
Eén~ meestal tweemaal per week gaat er
een transport van enkele tientallen
tonnen uranium-hexafluoride (radio-ak
tief en zeer giftig) dwars door Nederland
van het Botlekgebied naar Almelo.
29 november, tegen twaalf uur vertrekt
uit het Rotterdamse havengebied een trans
port van vier vrachtwagens met containers
uraniumhexafluoride; weer zo'n transport.
Het zal een uur of twee zijn dat verraste
automobilisten op de snelweg nabij Apel
doorn, plotseling een spandoek vanaf een
viadukt zien ontrollen, waarop gewaar
schuwd wordt filevorming.
Op de Nederlandse automobilist kun je re
kenen: die zetten gelijk hun knipperlicht
jes uit en gaan wat langzamer rijden.
Even later is met een paar busjes, rij
dend naast elkaar het verkeer stopgezet 
precies op de plaats waar anderen klaar
stonden. Uit de busjes en de bosjes ko
men de mensen die een levende blokkade
vormen voor het transport op weg naar
Almelo. Na enige tijd ziet men kans het
overige verkeer weer door te laten rij
den.
Een uur lang kon standgehouden worden,
dan is inmiddels voldoende politie op
de been gebracht om de aktievoerders
voor de vrachtauto's weg te slepen,
weg te meppen tenslotte.
In Almelo is nog een groep. Ze hebben al
le tijd om ijsbenend tegen de kou hun
strategie door te praten. De situatie is
wat ingewikkelder omdat het transport ver
schillende wegen kan kiezen en door ver
schillende poorten naar binnen kan. Je
moet dus op alles voorbereid zijn. En
dat is men dan ook. Dan nog gaat het net
om die paar sekonden dat dingen moeten ge
beuren. Een kleinigheidje dreigt fout te
gaan.
En dan is er veel moed voor nodig om als
nog een busje tussen de tweede en derde
auto van het transport haaks de weg op te
rijden. Maar het gebeurt. In geen tijd
zitten daar weer de mensen voor de twee
resterende auto's van het transport.
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Politie is hier wel wat eerder ter plaat
se dan op de snelweg daar in Apeldoorn.
Er wordt gesleept en mensen sluiten rus
tig weer achter aan.
Volgens de politie is dat niet 'de af
spraak' •
Maar ja, wie zegt dat zulke transporten
volgens de afspraak zijn? Plotseling
stoppen die platte petten hun aktivi
teit. Een bekende plaatselijke fotograaf
wordt in staat gesteld een vredig beeld
je vast te leggen. Maar er is meer: van
achter komt M.E. De rest gaat effe harder.
De politie kan nu haar eigen afspraken
nakomen - de M.E. maakt het de mensen on
mogelijk weer achter aan te sluiten.
Sommigen worden bijna gevierendeeld door
dat een stuk of wat M.E.-ers ieder hun
eigen kant optrekken. Zit je dan nog
vast aan een paar anderen, dan kun je 't
in ieder geval wat langer volhouden. M.E.
kwaad. Er wordt gemept. Iemand bloed uit
een diepe snee over z'n gezicht - en
wordt hartelijk uitgelachen door een van
de werknemers van UCN. Het duurt niet
lang zo. Maar de aandacht is gevestigd.
Jammer dat de pers dan vaak voorbij gaat
aan waar 't omgaat: die ongewone trans
porten die zo gewoon lijken te zijn. Een
plaatje in de kranten van de aktievoer
ders met een klein onderschriftje lijkt
alles wat rest. ANP laat eerst nog iets
horen van het waarom van de aktie,
maar om zes uur ebt dat nieuws al weg
in de mededeling van de direkteur van
UCN dat uranium-hexaf1uoride transporten
ongevaarlijk zijn.
Maar we houden er meer aan over: de
strijd tegen de kernenergie is weer op
genomen. Goede dwarsverbanden worden ge
legd nl. naar kernbewapening en derde
wereld. Zo'n aktie is mogelijk zonder
al te veel moeilijke diskussies onder
ling. En: zo'n aktie kan heel goed
slagen.

hans Iourens



Er wordt te vaak beweerd dat "de medici de
verbanden tussen kerncentrales en kanker hoog
uit kunnen aanwijzen, bewijzen kunnen ze
niets."Dit is onwaar. Al sinds een tiental
jaren staat voor de meeste medici vast dat
radioaktieve straling wel degelijk kanker kan
verwekken. Dat er artsen zullen zijn die dat
ontkennen, (en dat zijn er niet zoveel meer)
ligt aan hun eigen blindheid of onkunde de
feiten en verbanden onder ogen te zien. Of
wellicht daaraan, dat ze - samen met nog
steeds zovele wetenschappers - overtuigd
zijn van de noodzaak van kernenergie of
dit zelfs als lenige oplossing van het
energievraagstuk l zien.
Voor de meesten, werkzaam in de mediese
sektor, is het echter niet moeilijk om
na enig onderzoek in die kerncentrale
kanker verbanden, met een duidelijk bewijs
op tafel te komen, zoals: dit is het af
val van Windsca1e en daar zit hoog radio
aktief plutonium en ruthenium in en dit
zijn de kinderen met leukemie, hetgeen
veroorzaakt wordt door têvee1 en tê hoge
stra1ings-b1ootste11 ing.
Waarom het dan ook zo weinig gebeurt, ligt
misschien aan het feit dat de hele mediese
wetenschap wel degelijk zelf ook op radio
aktiviteit in veel van haar onderzoeken
aangewezen is en het dus moeilijk zullen
vinden om zulke glasharde verbanden te
leggen tussen uitgerekend dàt waar ze zelf
ook mee werken.
leukemie is een kwaadaardige vorm van kanker,
nl. van de witte bloedlichaampjes. Het komt
vooral bij jonge kinderen voor en is een
abnormale vermeerdering van de witte b1oed
1ichaampjes(leukocyten), die daarbij zo
danig degenereren dat ze geen funktie meer
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kinderen met kanker

Yorkshire Television werkte een jaar lang
aan een dokumentaire over de Windscale
opwerkingscentrale en de gevolgen daarvan
voor de bewoners en het milieu. De uitzen
ding bracht, behalve een golf van onrust en
angst, een beroering teweeg over de veilig
heid van de centrale en zijn ontoelaatbare
hoeveelheden hoog radioaktief afval.
Maar OOk was de uitzending een laatste,
doorslaggevend motief voor aktiegroepen
zoals de plaatselijke Barrow and District
Actione Group en Greenpeace om tot nög
ingrijpender en doeltreffender akties over
te gaan, dan zij de afgelopen jaren al gedaan
hadden.

bij "de vuilste centrale in Europa"
In het noordwesten van Engeland, in de
provincie Cumbria, tussen liverpool en
Glasgow, staat de opwerkingsfabriek Wind-
scale, bijgenaamd "de vuilste kerncentrale
van Europa."
In Cumbria hebben op dit ogenblik 10 x
meer kinderen leukemie dan in de rest van
het land het geval is, maar de exploitant
van Windscale, British Nuclear Fuels ltd.
(BNFl) probeert hardnekkig te ontkennen
dat dit iets met hun centrale te maken
zou hebben.
In het Engelse parlement zijn de afgelopen
vijf jaar welgeteld 3 vragen over het pro
bleem gesteld.
Behalve de alarmerende leukemie- en lymphoma
cijfers, (lymphoma is kanker van de lymf
klieren, zoals de Ziekte van Hodgkin)wordt
de Ierse Zee, die tussen West-Engeland en
Ierland ligt, vergiftigd door de radioaktie
ve pijplijnlozingen van de Windscale
centrale en spoelt er nu zoveel hoog radio
aktief materiaal aan de kust van zowel Ier
land, maar vooral Engeland aan, dat een
groot kustgebied "maar even niet betreden
moet worden", en het strand in de omgeving
van Windscale voor publiek ontoegankelijk
is verklaard. Helaas wel te laat.

4':'~~~~t
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hebben in de natuurlijke afweer van het
lichaam. Zodoende kan een onschuldige infek
tie, bijvoorbeeld een verkoudheid, tot zeer
ernstige gevolgen en soms tot de dood leiden.
Over de zogenaamde "voorbesteDllling" (predes
tinatie) voor leukemie bij kinderen 1S nog
weinig met zekerheid vastgesteld; maar wat
wèl al lang medies bewezen is, is dat door
de grotere doorlaatbaarheid van de darmwand
bij kinderen tot het le levensjaar, zij veel
vatbaarder zijn voor straling. Daarover ver
scheen in Engeland het rapport "Gut uptake
for plutonium, americium and curium" (darm
opname van plutonium, americium en curium)
geschreven door het NRPB (National Radio
logical Protection Board), waarin vooral
kritiek geuit wordt naar het ICRP (Inter
national CODlllission on Radiologica1 Pro
tection) omdat volgens het NRPB "geen metin
gen zijn verricht van de maag-darmwand
absorptie (opname) van plutonium, americium
en curium in mensen" (wel bij dieren n1.).
De proeven die daarover bij dieren werden
gedaan, worden nu ook als model gehanteerd
wat betreft de darm-opname' bij mensen:
De verhoogde doorlaatbaarheid van de darm
wand bij kinderen, maakt hen veel gevoeliger
voor m.n. plutonium-straling, waarbij een
lagere stralingsdosis de cellen niet doodt,
maar daar dwars doorheen gaat en genetische
afwijkingen veroorzaakt, en de hogere stra
1ings~osis de cellen of zelfs weefsels
onmiddellijk doodt.
Het is moeilijk, zo niet onmoge1 ijk tot
nog toe, leukemie afdoende te behandelen,
laat staan te bestrijden. De R.inderen
moeten worden opgenomen en bestraald, het~

geen óók vaak de nog niet aangetaste, ge
zonde weefsels aantast.
Het is een afschuwelijR cynische gang van
zaken. Ze krijgen leukemie t.g.v. het door
plutonium en ruthenium bestraalde afval en
worden dan 'behandeld' door middel van cy
tostatica (celdelingsmiddelen} en bestraling
Yorkshire T.V. heeft geen snelle dokumen
taire samengesteld vanwege "het aktueel
zijn van het onderwerp". Integendeel. Ze
hebben een jaar lang informatie verzameld
van o.a. pro- en kontra-kernenergie-'specia
listen', van milieu- en aktiegroepen, van
medici en andere wetenschappers, en zelfs

van BNFL, die slechts onder strikte voor
waarden informatie gaf. Aan net eind van
het programma komen ze tot meerdere en
alarmerende konklusfes.
Op een rijtje zijn dat:
1. De direkte pijplijnlozingen van de Wtnd

scale-opwerkingsfabriek. heeft de Ierse
Zee op grote schaal vervuild en besmet,
tot nivo1s die nergens ter wereld aksep
tabel zouden zijn.
(Tijdens het in oktober dit jaar geh.ouden
Int. Water Tribunaal, kwam dan ook de
uitspraak dat Windsca1e (of ook tegenwoor
dig Sellafield-centrale genoemd)de ergste
vervuiler was van het Noord~Europese zee
gebied; nl. 90% van die totale Noord-Euro
pese zeevervuiling komt door Windscale:>
BNFL's reaktie daarop (die tijdens net
tribunaal overigens niet aanwezig was), was
zijn plan de lozingen met 80% te reduceren.
Waarop Barrow Action Group aankondigde dit
niet genoeg te vinden en door te zullen
gaan met de akties om de lozingen tot bijna
o terug te brengen.

2. Radioaktief besmet zeewier langs de kust
van Engeland (Cumbria-kust) met stralings
nivo's tussen 100 en 1000 x zoveel als
het normale nivo, heeft o.a. ertoe geleid
dat het strand rondom Windscale en het gro
tere kustgebied van Cumbria zo stralings
gevaarlijk is geworden dat het voor publiek
ontoegankelijk moest worden verklaard.

3. Dit werd mede veroorzaakt door de Z.g.
PUREX-lozingen. (PUREX is een methode om
het afval "te wassen" voor fiet in de pijp
lijn geloosd wordt. Door een "fout" werd
dit prurex-materiaal mèt het afval mee
geloosd, wat een olieachtig slib veroor
zaakte, en hoog radioaktief was.

4. Sinds deze purex-lozingen wijzen
diverse milieu-proeven uit dat ruthe
nium 106 de voornaamste bestraler is
en iemand die in direkt kontakt daar
mee komt, krijgt meteen de maximale
uitwendige dosis. (NRPB noemde het
"een hoge dosis".) BNFL bevestigde
later dat het waarschijnlijk was dat
meer van dit hoog radioaktieve materi
aal in de toekomst aan de kust zal
aanspoelen:

5. In een groot gebied rondom Windsca1e,
waaronder ook het Ravenglass-gebied,
is de grond aangetast met plutonium,
caesium e.d. Dit ging zelfs zover dat
de "''\~\ in die ~'(ing t\Cl<!e. radio
aktiv;te;t afstraalde.

6. In één huis werd zelfs plutonium-stof
in het gewone huisvuil aangetroffen.
De familie van dat huis diende juri
disch een aanklacht in tegen BNFL:
waarschijnlijk een nood-aktie, maar
wat konden ze anders?

Wat anderhalf jaar geleden door een groepje
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mensen werd aangekondigd in het boek:
"Geen Atoomafval in Zee" (uitgegeven door
Lont, mei 1982, 400 pagina's met illustra
ties)is nu bij Windscale al maanden lang
routine. Namelijk dat "straks hoog radio
aktief afval in de oceanen gedumpt gaat
worden". 11Daarmee 11 , schrijven ze, "is tege
lijkertijd een deel van één van de argu
menten tegen kernenergie - dat het afval
probleem niet oplosbaar is - van zijn fun
dament afgesloten."
Windscale zegt niet anders te kunnen. Al
jarenlang (het is één van de oudere types
opwerkingsfabrieken) dumpen ze hun afval
in zee, bovendien hadden ze in het verleden
herhaaldelijk ernstige en minder ernstige
storingen en ongelukken, zoals bijvoorbeeld
de brnad in 1957~ Maar meer recent is het
ongeluk op 10 oktober 1981, waarbij jodium
131 (ook een radioaktieve stof) "ontsnapte".
Maar BNFL verklaarde na dat ongeluk (dat,
zoals tot nog toe ieder ongeluk, veel te
laat bekend gemaakt werd) dat "de besmetting
binnen de toegestane internationale limie
ten vie1", zodat er ge'en melk gedumpt hoefde
te worden van met name de twee "besmette"
boerderijen in de omgeving. Tijdens het
brand-ongeluk in 1957 moest 2 miljoen liter
melk vernietigd worden~

Windscalels werking is gebaseerd op het
terugwinnen van uranium en plutonium uit
gebruikte brandstofstaven, waarbij o.m.
hoog-radioaktief afval vrijkomt. (Zoals
de staven van Borssele in La Hague worden
opgewerkt, worden de staven van Dodewaard
in Windscale opgewerkt.)
Van de drie soorten afval kent Windscale
ze allemaal in grote hoeveelheden~ nl.
tritium, (gasvormig afval), vloeibaar
hoog radioaktief afval en de vast afval
stoffen zoals o.a. plutonium, caesium
en ruthenium.
Door de z.g. "buffertanks" bij Windscale
wordt dit afval eerst "gewassen" d.m.v.
de Purex-methode en daarna in de pijplijn
geloosd, die iets uit de kust direkt in
de Ierse Zee uitmondt.
Zó verwonderlijk is het dan ook niet dat
dit hele kustgebied nu voor de inwoners
afgesloten is, als je hoort wat daar
dagelijks aanslibt. Maar vooral ook de
Ierse Zee zelf is op grove en grote schaal
vervuild en besmet, daarmee ook het Island
of Man, wat precies tussen Cumbria en
Ierland midden in die zee ligt.
Op 12 november dit jaar charterden 400
inwoners en aktievoerders uit Cumbria,
het Isle of Man en Ierland (~) een trein
naar Londen. Daar aangekomen, vond een
protest-demonstratie plaats naar Downing
Street, waar op de stoep van Whitehall,
waar ook Mevrouw Thatcher woont, behalve
een petitie tegen toekomstige lozingen
een vuilnisemmer vol met radioaktief be-

smette klei uit het Ravenglass gebied ge
dumpt werd, letterlijk. Daarop ontstond
bij de politie een lachwekkende paniek
en riepen zij de hulp van stralingsspecia
listen in en zetten ondertussen Whitehall
af. De twee mannen die de klei gedumpt
hadden werden daarop gearresteerd wegens
"hinderen van de politie" ~ ~ en zijn tot
4 januari onvoorwaardelijk tot gevangenis
straf veroordeeld. 4 Januari komt hun zaak
vóór.
Ondertussen verrichtten de radiologen metin
gen van de klei en met hun Geiger-tellers
registreerden ze "tenminste 200 x zoveel
straling als de omgeving afstraalde".
Daarop werd hen gevraagd wat er met de klei
moest gebeuren.
Na de demonstratie, voegden zich tijdens
de slotdemonstratie o.a. de producent van
de TV dokumentaire: "Windscale, the nuclear
laundry" bij hen, die verklaarde dat in te
genstelling tot wat de industrie beweerde,
het programma de problemen niet schromelijk
overdreven had. ----
Jim STater, woordvoerder van de zeevaarders
vakbond, bepleitte doorgaande ondersteuning
van de vakbonden (transport) in de kampagne
"Windscale op te ruimen".
Peter WiTkinson van Greenpeace Engeland zei
in een verklaring dat "de 10-jaar durende
strijd om Windscale misschien binnenkort
tot een einde zou komen". Hij had daarbij
de grondig voorbereide pijplijn-aktie
in z'n hoofd.
Een paar weken later, rond 20 november,
voerde Greenpeace de wereldgerucht makende
aktie uit met hun schip 'Cedarlea '• De aktie
had 6 maanden voorbereiding gevraagd en
4 professionele en sympatiserende duikers
verleenden hun medewerking aan deze aktie.
Het plan was om met een door hen speciaal
ontworpen afsluitdop (plug) de uitmonding
van de pijplijn uit Windscale dicht te
stoppen. Het was een moeizame aktie, vooral
ook omdat het zicht onder water slecht
was, maar 20 m. Bovendien had BNFL de boeien
weggehaald die de uitmonding markeerden
en werd 'Cedarlea ' op de voet gevolgd door
schepen van het Ministerie van Defensie
en BNFL. Ook een rubberboot met BNFL
officials aan boord hield hen nauwlettend
in de gaten. Pas toen één van deze schepen
zich bewoog, kregen de duikers de uit
monding in de gaten, omdat het manoe
vrerende BNFL-schip met zijn anker om de
pijp heen lag~

Toen kwam per radio op 'Cedarlea ' het
bericht binnen van het door BNFL verlang
de verbod om tussenkomst te veroorzaken
bij de pijplijnlozingen.
Het Hoge Gerechtshof zond dit bericht
door per radio, maar de Greenpeace-mensen
aan boord van 'Cedarlea ' weigerden het
te "ontvangen". Zij reageerden door te
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zeggen het verbod pas aan te nemen als
het hen persoonlijk werd overhandigd op
zee.
Ondertussen kwamen de duikers tot de ont
dekking dat de speciaal ontworpen af
sluitdop niet werkte omdat het uiteinde
van de pijp was omgebogen en er twee meta
len staven aan waren vastgelast zodat de
dop niet kon worden bevestigd. Deze ont
dekking veroorzaakte bittere teleurstel
ling aan boord van •Cedarlea I en 23 no
vember nam Greenpeace de beslissing het
verbod van het Hoge Gerechtshof te ne
geren. Peter Wilkinson verklaarde in een
persbericht vanaf de boot: tlons ant
woord op het verbod drukt op geen enkele
manier onze minachting uit van de Britse
Gerechtshoven. Na vijf jaar tegen-lobby
en wetenschappe1jjke artikelen die dui
delijk aantonen dat de Windsca1e-1ozin
gen verantwoordelijk zijn voor doden
in het gebied, en vervuiling op grote
schaal van de Ierse Zee, staat ons
geen andere aktie-weg open. We zijn hier
om te protesteren, niet om te vervui
len, nu zijn wij het die aan de ver
keerde kant van de wet terechtkomen.
Niets kan er gedaan worden om dit ma
teriaa10p te ruimen, nöch om het
aan te laten spoelen. Maar we kunnen
en moeten toekomstige lozingen stoppen. tI

Mr. Roy Pi11ing, bedrijfsdirekteur van
Windscale, was al even teleurgesteld en
zei: tllk ben uiterst bezorgd, omdat we
dachten met verantwoordelijke mensen
te maken te hebben. Het zou een zeer
ernstige zaak zijn als ze werkelijk van
plan waren geweest de lozingen te voor
komen. tI

Deze huichelarij kwam eerder en duide
lijker tot uiting in het ombuigen van
de pijp waardoor de afsluitdop niet be
vestigd kon worden. Na de aktie verklaar
de Greenpeace bij monde van Peter Wilkin
son: "Ik hoop dat de Parijse Conventie
die de kontrole voert over de vervuiling
van de Europese zeeën vanaf op land ge
legen installaties, op haar volgende
bijeenkomst in maart 1984, in staat zal
zijn te doen, waartoe wij vandaag niet
in staat waren. Wij willen dat zij vàn
BNFL eisen hun lozingen tot bijna 0 te
reduceren. 11

1 December kwam de uitspraak van het Hoge
Gerechtshof: i 50.000 boete werd aan Green
peace opgelegd wegens het ten eerste wei
geren de verzekering te geven niet nog
maals tussenkomst bij de pijplijnlozingen
te veroorzaken en ten tweede wegens de
minachting van het Hof,door het verbod
te negeren per radio aan boord ontvangen.
Het antwoord van Greenpeace op deze rechts
zitting luidde: "De uitslag heeft ons
somber gestemd en i 50.000 is een ern-

stige klap voor een milieu-organisatie.
Ondanks dit zal Greenpeace doorgaan met
zijn pogingen BNFl ervan te weerhouden
de Ierse Zee te vergiftigen en de zeeën
te vervuilen."
Het schip 'Cedarlea' is in het gebied
blijven liggen.
Ze hebben tot februari 1984 de tijd de
i50.000 pond te betalen en de rechter,
Mr. Comyn zei het jammer te hebben ge
vonden dat Greenpeace het bevel had gene
geerd, maar "de diepte en oprechtheid
van de gevoelens onderkende" en ging
daarmee niet in op het verzoek van BNFl
de Greenpeace-bezittingen in beslag
te nemen. "Dan zouden ze niet meer in
staat zijn hun propaganda op vreedzame
manier uit te voeren, iets waartoe ze
gerechtigd waren te doen. u

De Britse regering kwam na de TV doku
mentaire plotseling met de wens dat
de mediese onderzoeken "zo snel mogelijk
afgerond zouden worden", daarmee vo11 edig
voorbijgaand aan alle al bestaande me
diese onderzoekingen en bewijsmateriaal.
Maar van een regering die er ook niet
voor terugdeinst om op vredes-aktivisten
in Greenham Common te gaan schieten, kon ook
nauwelijks erg veel anders verwacht worden.
Mevrouw Thatcher heeft dan ook geen kind
dat leukemie heeft.

Frédérique Schopenhauer, W.I.S.E.

Bronnen: WISE Nieuwskommunikee nrs. 193,
195, 196 en 197.
"Geen Atoomafval in Zee"

Het WISE Nieuwskommunikee is te ver
krijgen bij WISE, Czaar Peterstraat 1
te Amsterdam
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OPWERKING EN DE PLUTONIUM-SPIRAAL

URANIUMGEBRUIK IN GEWONE REAKTOREN

HET GRONDSTOF-ARGUMENT

Met het argument dat opwerking nodig is
om uranium te sparen geeft de kernlobby
onbewust toe dat kernenergie toch wat
onzuinig met de uranium-voorraden omgaat.

In het uraniumerts dat uit de grond wordt
losgehaald zit maar een klein gehalte aan
uranium. Daarvan is slechts 0,7 %splijt
baar U 235, de rest is onsplijtbaar U 238.
Na verrijking wordt een mengsel van 3 %
U 235 met verder U 238 in een kernreaktor
met neutronen bestraald. Van de U 235 ker
nen splijt dan slechts een gedeelte, waarbij
splijt-warmte vrijkomt.
Van de U 238 kernen zal een paar procent
door het invangen van een neutron verande
ren in onstabiele kernen die zwaarder zijn
dan urani urn. Van deze "trans-uranen 11 is
plutonium goed splijtbaar. Het versplijt al
gedeeltelijk tijdens het verblijf in de
reaktor, maar er blijft nog zeker de helft
van over in het transuranen-afval.
Van de in de kernreaktor opgewekte warmte
energie wordt via de stoomturbine slechts
40 %omgezet in elektriciteit, die dan al
of niet nuttig wordt gebruikt.
De produktie van atoomstroom maakt al met
al dus een weinig effisient gebruik van
een zeer klein deel van de gedolven pri
maire energie-grondstof uranium.
Na verwijdering uit Borssele of Dodewaard
bevatten de splijtstofstaven dus nog een
ho~veelheid niet gespleten U 235, naast
kernsplijtingsafval en transuranenafval.
En bij die transuranen zit dus ook de
nieuwgevormde splijtstof Pu 239. Door op
werking in Windscale of la Hague wordt
gepoogd nog een deel van de ongebruikte
splijtstof uit het afval te halen. Na de
afscheiding wordt het U 235 en Pu 238 ge
zuiverd om er dan nieuwe splijtstofstaven
van te maken.

MENS EN MILIEUVRIENDELIJK OPWERKEN?

'--- 10_· _

Het opwerkingsprocedé werd ontwikkeld om
zoveel mogelijk plutonium uit de bestraal
de splijtstof van speciale kernreaktoren
af te scheiden. Met de beproeving van die
wetenschap in Nagasaki begon de koude
atoomoorlog. Inmiddels zijn in ontwikkel
de landen afschrikwekkende hoeveelheden
atoomkernbommen geproduceerd, als oorlogs
misdaad in vredestijd. en doen nu zelfs
derde wereld landen al openlijk moeite om
hun plutonium-honger te stillen. De toe
passing van kernenergie voor de elektri
citeitsproduktie is daarvoor dan een pri
ma dekmantel. Al lukt het niet om een
volledige kernenergie-syclus te bekosti
gen, voor een kernbom is een halve syclus
al voldoende.

Als ze kernenergie dus vreedzaam willen
noemen zouden ze daarbij dus opwerking
voor hun fatsoen achterwege moeten laten,
maar dat is nog steeds niet overwogen.
Het verband met kernwapens wordt gewoon
ontkend.
Je hoeft dan geen atoomgeleerde te zijn
om de vraag te stellen waar ze het dan
in vredesnaam voor doen.
Er wordt dan gefleemd dat opwerking zo
economisch is; dat opwerking een effisi
ent gebruik van uranium-grondstof moge
lijk maakt ••. een besparing dus:
En om de nodige installaties te kunnen
bekostigen wordt opwerking aan de volks
vertegenwoordigers verkocht als een nood
zaak vanwege het hete probleem van het
kernsplijtingsafval; de gemeenschap moet
daar straks immers voor opdraaien?
Dus, om de lieve grondstofbesparing en
uit milieuhygiënische noodzaak zou de
opwerking dan de ineffisiente en vervui
lende kernenergie akseptabel maken:
Laten we dan eens kijken hóe economisch
de vreedzame opwerking en kweek zou kun
nen worden in het energie-grondstofver
bruik, en wat de gevolgen van een opwerk
en kweeksyclus zullen zijn m.b.t.het pro
bleem van het kernafval.
En in de afweging van eventueel nut tegen
eventuele gevolgen zal toch ook de tech
nische en maatschappelijke uitvoerbaarheid
van opwerking moeten worden betrokken,
vooral van belang als Kalkar nog doorgaat.



PLUTONIUM-OPWERKING IN DE KWEEKSYCLUS

Nu hadden ze in de zestiger jaren in de
industriele milieus nog hoge verwachtin
gen over de groei in het toekomstige
energie-verbruik. In plaats van dan naar
zuiniger produktiemethoden en een duurza
me energievoorziening te zoeken stelden
ze toen om duistere reden voor om nog
wat meer elektriciteit uit het gedolven
uranium-erts te halen. In een kweekreak
tor zou daartoe een veel grotere hoeveel
heid van het niet splijtbare U 238 moe
ten worden omgezet in het maar al te goed
splijtbare Pu 239. Daar zou je dan een
volgende reaktor mee kunnen voeden. Als
in zo'n reaktor meer plutonium wordt ge
vormd dan gespleten, wordt er splijtstof
gekweekt. Er zou dan geen U 235 meer no
dig zijn. Een volledige kweekcyclus zou
zich theoretisch van splijtstof kunnen
voorzien door plutonium te kweken uit het
U 238 dat nu bij de verrijkingsfabrieken
blijft liggen. Zo worden de uranium-voor
raden op de wereld minder snel uitgeput,
en komen grote hoeveelheden elektriciteit
beschikbaar. Dat is dan de grote belofte
waarde kernenergie-lobby zo vol van is.
Die kweeksyclus zou dan wel eerst op gang
moeten worden gebracht. Een niet-gesloten
kweeksyclus kan alleen worden gevoed met
hOOgverrijkt uranium of met het plutonium
dat in de bestaande kerncentrales wordt
geproduceerd. Het plutoniumgehalte in de
afgewerkte splijtstof van gewone water
gekoelde reaktoren is 1 %,dat zijn honder
den kilogrammen. In splijtstofstaven voor
de snelle kweekreaktoren moet voor 25 %Pu
zitten, dat zijn duizenden kilo's per jaar.
In Mol zijn al zulke staven gemaakt voor
Kalkar. De bestaande kerncentrales zullen
nog jaren lang uranium moeten verstoken
om opwerkfabrieken te voorzien van ge
bruikte splijtstofstaven met daarin het
zo fel begeerde plutonium voor de kweek
reaktoren. Het is in tientallen jaren nog
niet te verwachten dat de ene kweekreak
tor de volgende kan voeden, en het zou
dän voorlopig nog een kombinatie blijven
van kweekreaktoren met een aantal gewone
uranium-reaktoren. Vervolgens zal dan
blijken dat de kweeksyclus eigenlijk niet
nodig was voor de energie-voorziening,
omdat inmiddels gezorgd is voor duurzame
en effis;entere alternatieven. Want dat

De noodzaak van opwerking zonder kweek
blijkt niet zo groot:
Er bestaan al veel veiliger methoden om
in het eindverbruik van energie te bespa
ren waarmee, terugredenerend, zoveel
energie-grondstoffen worden bespaard dat
je helemaal geen uranium nodig hebt.
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OPWERKING VOOR GEWONE REAKTOREN

Het nog niet gespleten uranium kan dan
alsnog voor weer een klein gedeelte wor
den verspleten in een 'gewone' althans
watergekoelde kerncentrale.
Een probleem daarbij is dat het uranium
in de vorige kerncentrale-doorloop ver
ontreinigd is met U 236 dat neutronen
wegvangt. Er worden daärdoor nu minder
U 235 kernen gespleten. De dure opwer
king voor terugvoer in gewone kerncen
trales levert dan ook niet veel op.
Als ze de kernenergie economischer wil
len maken zouden zouden ze goedkoper
uit zijn door steeds weer vers uranium
te gebruiken, want de uranium prijs op
de wereldmarkt daalt nogal door gebrek
aan belangstelling.
Het nieuw geproduceerde plutonium is
ook al niet helemaal zuiver, maar wel
erg splijtbaar. In Mol wordt opgewerkt
plutonium met uranium gemixt en zo als
"mixed oxid"-splijtstof in nieuwe splijt
stofstaven verwerkt (gehalte 2 %Pu).
Het gebruik van opgewerkte splijtstoffen
in de gewone reaktoren is niet economisch.
Tijdens de BMD-hoorzitting over oa.opwer
king schatte prof.Ph.B.Smith dat je daar
mee maximaal 20 %bespaart in het gebruik
van de oorspronkelijke uranium-grondstof.
Die besparing is vanuit energie-economies
oogpunt beter schatbaar, als je dit getal
omrekent naar de overeenkomende besparing
in het ei ndverbrui k van energie (lit. 2 l ,
Het eindverbruik van energie is voor zoln
7,5 %in de vorm van elektriciteit. En
stel dat van de elektriciteit dan nog eens
7t5 %kernenergie is. Kernenergie voorziet
dan in iets meer dan Ot5 %van het totale
energieverbruik. Een besparing in uranium
grondstof van maximaal 20 %zou dan ook te
bereiken zijn door slechts Ot1 %te bespa
ren in het eindverbruik van energie.



is economisch wel verantwoord, als je
het vergelijkt met de prijs van kweek
reaktoren, opwerkfabrieken en afval-"fa
ciliteiten".(Kalkar 6,5 á 10 miljard, en
het"geschrapte"Entsorgungszentrum Gorle
ben zou 12 miljard hebben gekost.
In een studie over het eindgebruik van
energie stelt Gerald Leach dat het met
besparings- en andere technieken moge
lijk is een 3 X zo efficient gebruik van
energie-grondstof te bereiken, ook als
zou worden afgezien van een verandering
van levensstijl.
Een uitbreiding van de elektriciteits
produktie uit kernenergie is niet te
verkopen als besparing van energiegrond
stof. Maar de opwerkfabrieken en kweek
centrales worden al gebouwd en er worden
al opwerkkontrakten gesloten en door de
diverse parlementen gepompt. Het argu
ment is dan dat opwerking noodzakelijk
zou zijn voor de afvalverwerking.

HET AFVAL-ARGUMENT

Opwerking wordt door de kern-industrie po
litiek verdedigd met de afvalsmoes: Opwer
king zou een noodzakelijk onderdeel zijn
van de afval behandel ing.
Uit een kleine hoeveelheid splijtstof komt
een grote hoeveelheid warmteenergie. van
daar dat er zo onzuinig met uranium kan
worden omgesprongen. Maar die verspilling
gaat wel gepaard met een enorme belasting
van het leefmilieu. Als dat begint op te
vallen wordt er wel gezegd dat een oplos
sing voor het kernafval-probleem een voor
waarde is voor verdere voortzetting van de
afvalproduktie, maar daar wordt al gerust
stellend onderzoek naar gedaan en er wor
den vast opwerkkontrakten gesloten in het
buitenland, zodat je er voorlopig vanaf
bent. En om de kweek-optie ongeschonden
door de BMD te slepen wordt opwerking even
meegenomen bij de controverse-zitting over
de behándeling van radioaktief afval.
Zolang een diskussie over de oorzaak van
het afvalprobleem en de invloed van opwer
king op de afval-produktie wordt ontlopen
zal het wel bij de afleidende technische
controverse blijven. Er wordt dan gesugge
reerd dat ook tegenstanders van kernenergie
wel zullen moeten kiezen tussen de direkte
opslag van splijtstofstaven of opslag van
"geconditioneerd" afval ná opwerking; om
dat er nu eenmaal kernafval ls. Als wordt
doorgegaan met de kweekcyclus zal blijken
dat die keuze vrij overbodig is. Want een
kweeksyclus kan niet zonder opwerking. En
omdat die opwerking in een kweeksyclus
niet helemaal lukt (zie verder) zal ook
opslag van niet-opgewerkte splijtstofsta
ven nodig zijn.

OPWERKING. EN AFVALBEHANDELING

Die opslag van gebruikte splijtstofstaven
mogen ze dan wel"tijdelijk"noemen, want
door de gerichtheid op opwerking is al die
tijd weinig gedaan aan het verbeteren van
de splijtstof-hulzen zèlf waardoor die als
een extra verpakking zouden kunnen dienen
bij de definitieve opslag. Wie had het nog
over "zo veilig mogelijk"?
Opwerking is geen afvalbehandeling. In een
opwerkfabriek wordt het kernafval eerst uit
de"verpakking"van de splijtstofstaaf losge
haald en chemisch gescheiden. Als de bruik
bare stoffen zijn afgezonderd wordt de rest
weer even zo vrolijk ingepakt. Er zijn dan
verschillende conditioneringsmethoden nodig,
maar die zijn nog in een primitief stadium
van ontwikkeling. Er zijn zelfs nog geen
kriteria waar de verpakking aan moet vol
doen, want hoe het afval zo veilig moge
lijk moet worden gedumpt weet ook niemand.
Eigenlijk worden alleen voor het hoog
aktieve kernsplijtingsafval (KSA) wat po
gingen gedaan om het definitief in te
pakken. Omdat dit afval aantoonbaar ge
vaarlijk is worden er dan overhaast be
sluiten over genomen. Den Haag heeft al
met la Hague afgesproken dat het hoog
aktieve afval in glas verpakt wordt te
ruggestuurd. De geologen die hetomstre-
den onderzoek naar ondergrondse opslag
uitvoeren signaleerden op de genoemde
BMD-zitting over verwèrking van radio-ak
tief afval dat andere mogelijkheden, zo-
als het verpakken van al of niet opge-
werkt afval in "synrock", zoals voorge
steld door Ringwood in Australie, niet
eens wordt overwogen door het EeN. Of
synrock wèl veilig genoeg is, staat te
bezien, maar als keuze binnen de nucle-
aire optie is synrock als technische
noodoplossing nog altijd veiliger dan
het "zo veilig mogelijke" glas, dat al
na duizend jaar verbrokkelt.
De Nederlandse regering, zo werd toen
gesteld heeft tot 1 januari 1984 de
tijd om akkoord te gaan met de door la
Hague voorgestelde verwerkingsvorm voor
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het naar Borssele terug te zenden op
werkings-afval. Maar wie zal de kat de
bel aanbinden? De tweede kamer heeft een
CDA-motie aanvaard, dat ze alleen gebon
den is aan verplichtingen waarvan zij
door de regering op de hoogte is gesteld.
De tweede kamer weet kennelijk ook niet
dat zêlfs de Nuclear Energy Agency NEA
het terugsturen van hoogaktief afval
naar het land van herkomst juist het
jaar daarvoor had ontraden. Wie is er
dan nog verantwoordelijk voor, den Haag
of la Hague?
Behalve hoog-aktief KSA ontstaat in de
reaktoren ook transuranen-afval (TUA).
Transuranen zijn meestal alfa-stralers,
waarbij de aktiviteit op enige afstand
al niet meer te meten is. Bij opname van
alfa-stralers in het lichaam kan de scha
de groot zijn. Er wordt daarom nog uit
gebreid onderzoek gedaan naar de mogelij
ke koncentratie van transuranen-afval in
de voedselketen. Dit giftige afval ver
eist een insluiting gedurende vele tien
duizenden jaren.
Dat opwerking nooit bedoeld is geweest
voor de afvalverwerking werd nog eens
bewezen tijdens de tweede kamer hoorzit
ting over Kalkar, waar de heer Amelincks,
direkteur te Mol, geen belangstelling
toonde voor de vraag of je vOOr het dum
pen van kernafval daaraan de transuranen
moet onttrekken. Amelincks zei het niet
te weten en had erllgeen kosten-berekenin
gen overII. Hij vertelde maar niet dat ze
het TUA altijd in de Molse Nethe dumpen,
of gewoon met het IIl aag aktief afval in
zee gooien.

OPWERKING EN DE HOEVEELHEDEN AFVAL

Door opwerking en terugvoeren van nog niet
gebruikt U235 in de bestaande lichtwater
reaktoren is maximaal 20 %uranium te be
sparen (zie boven). Je produceert dan ook
max.20 %minder U-ertsafval, maar door te
rugvoer in de reaktor ontstaat naast meer
elektriciteit ook meer KSA, TUA etc.
Opwerking betekent dan ook een uitbreiding
van de ellende van kernenergie.

Ook beweringen als zou de hoeveelheid afval,
bedoeld wordt dan het volume, afnemen als
er wordt opgewerkt, zijn misleidend, en ge
baseerd op de nietszeggende indeling in
hoog, midden en laag aktief afval. Op het
Lek.Imgo kongres 'kernenergie ontmanteld'
toonde Hirsch dit aan met een inventarisa
tie van de te verwachten afvalvolumes.
De lndeling naar de te meten straling is
alleen van belang voor de afvalbehándeling.
Als je alleen het hoog aktief afval bekijkt
is er sprake van een volûmevermindering na
opwerking. Maar het langlevende TUA is dan
verspreid over een veel groter volume aan
middel en laag aktief afval. Dat bepaalt
de veiligheid op de zeer lange termijn(zie
'argumenten genoeg'p.50).
Het verschil in volume is niet het belang
rijkste kriterium. Bepalender is de invloed
van opwerking op het gevaar van het afval.
Dit staat nog ter diskussie voor de urani
um-syclus, maar als opwerking gekombineerd
wordt met kweekreaktoren wordt er weer min
der ertsafval geproduceerd, maar weer meer
KSA, TUA, etc. Want ook uit het U 238 worden
dan behalve een overkapaciteit aan elektri
citeit ook splijtingsprodukten en alfastra
lers geproduceerd.

WORDT OPWERKING KOMMERCIEEL?

Als het "atoms for Peacellprogramma echt
als conversie van de kernindustrie be
doeld was, dan is die niet zo goed gelukt.
De overgang naar opwerking van oxidische
splijtstof met hoge opbrand uit de kom
merciele kerncentrales viel tegen en was
niet op een kommerciele schaal te brengen
doordat er een verband bleek te bestaan
tussen de kosten en de veiligheid van
stralingwerkers en omwonenden.
In 15 jaar is nog slechts 1/15 van de
wereldwijd door kommerciele reaktoren
geproduceerde afgewerkte splijtstofsta
ven opgewerkt. En dat met veelllinciden
ten"(bij Windscale alleen al 300), veel
afvalopslag en routinelozingen en veel
protesten. Dat ondanks die problemen de
opwerking toch koste wat het kost wordt
doorgedrukt is technisch en maatschappe
lijk onaanvaardbaar.

TECHNISCHE PROBLEMEN BIJ OPWERKING

Bij de opwerking binnen een heuse kweek
syclus moet onderscheid worden gemaakt
tussen opwerking van splijtstof vöör de
kweekreaktor en opwerking van de splijt
stofstaven ná de kweek.
Bij opwerking ná de kweek krijgen ze te
maken met de gevolgen van het hoge plu
toniumgehalte en de daardoor bereikte
hoge versplijtingsgraad:
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11'tttt-- buiten-mantel

1iteratuur
- Hatzfeldt. Der Gorleben-Report.

Fischer Alternativ 1979
- Altmann e.a .• Bericht Wiederaufar

beitung. Band 1. Naturwissenschaft
lergruppe. NG 350. Marburg/Gruppe
Okologie. Hannover 1982

- J. Boer e.a .• Atoomafval in beweging.
de Haktol 1982

- M. Groen red•• Argumenten Genoeg.
verslag van congres Kernenergie
Ontmanteld. LEK-IMGO 1983

- R. Kollert e.a .• Der Kalkar-Report.
Fischer Alternativ. 1983

- D. van Ooyen. Nederlands plutonium
en de Franse atoombom. Ver.Mil.Def••
1983

zou men zich dan misschien tevreden wil
len stellen met het opwerken van alleen
de staven uit de buitenmantel van de
kweekreaktor. omdat daarvan de opbrand
minder hoog is.
Dan blijft nog het probleem van de voor
tijdige kritikaliteit van het Pu 239 in
die mantelstaven. Maar met kleinschalige
apparatuur. parallelschakeling van die
kleine systemen. toevoeging van neutro
nen-giften en versnelde doorvoer staat
niets meer in de weg voor de kernwapen
produktie.
Ook de kweekreaktor is nog te optimali
seren voor militair gebruik. Door de
splijtstof steeds maar kort in de reaktor
e houden blijft de opbrand laag. Dan kan
de reaktorkern wèl worden opgewerkt.
Dat betekent minder elektriciteitspro
duktie (:) maar meer wapen-grondstof.
De reaktor functioneert dan niet als
kweker maar als een isotopen-omzetter.
waarbij super-plutonium uit de mantel
kan worden gehaald.
Opwerken is dan geen onderdeel van een
plutonium-syclus maar onderdeel van een
plutonium-spiraal.

reaktorkern van een snelle kweker

binnen-mantel

OPWERKING EN PROLIFERATIE

Vanwege de hoge opbrand in de kern-staven
van de kweekreaktor is het voorspelbaar
dat die vaak niet zullen kunnen worden
opgewerkt. Kommerciele opwerking in een
volledige kweekcyclus is dan nog moei
lijker realiseerbaar. In de praktijkIL-. H _

D In de kern van een kweekreaktor zit
veel splijtstof. De kritikaliteits-pro
blemen worden dan groter. Tijdens het
chemische opwerkprocede kunnen er dan
moeilijk oplosbare resten plutonium in
de apparatuur achterblijven. En Pu 239
heeft de kleinste kritische massa. Om
ongelukken te voorkomen moet de appara
tuur daarom kleinschalig worden gehou
den. met smalle buisjes ed. en moeten
er veel kontrolemogelijkheden worden
ingebouwd. De problemen worden boven
dien nog versterkt zodra je het Pu in
oplossing brengt. De splijtstof wordt
dan namelijk sneller kritiek.
D De opbranding van de splijtstof in
de binnenkern van de kweekreaktor is
nog eens 3 x zo hoog als bij een"gewo
ne"reaktor. Het gevolg is dan een nog
ingewikkelder scala aan splijtingspro
dukten in de staven. en een hogere ra~

dioaktiviteit. Het oplossen en scheiden
ordt dan moeilijker. en de stralingsbe
lasting voor (tijdelijke) werknemers
neemt toe. Door de hogere straling ont
staat ook hydrolyse. ontbinding en een
klontvorming op de grens tussen de ver
schillende oplossingen. Daardoor wordt
~et nodig de stoffen sneller door het
systeem te voeren, om de "kontakttijd"
zo kort mogelijk te houden.
D Door de hogere opbrand zijn de staven
die uit de kern van de kweekreaktor ko
men heter. De staven zouden langer moe
ten afkoelen voordat ze worden opgewerkt.
Maar dat is niet mogelijk. De tijd dat
het Pu buiten de reaktor verblijft (de

lex corel-tijd) zou kort moeten zijn om
dat anders nog meer Pu aangemaakt moet
worden. Kweken is dan niet economisch.
a Als daarom dus maar snel wordt opge
werkt krijg je last met de nuc1 iden met
korte halfwaardetijden. en gevaarlijke
stoffen als jodium 131. ruthenium 106 en
xenon 133 en aerosolen zijn dan moeilijk
tegen te houden.
D Bij hogere opbrand worden bij de splij
ting meer gassen gevormd. zoals H3. C14.
Kr85 en J129. De lozingen van afval-gas
uit de opwerkfabriek zijn dan moeilijker
te beperken.
a Bij een herhaalde doorvoer van Pu door
de kweekreaktor neemt de hoeveelheid aan
transuranen aanzienlijk toe.



herstrukturering

De anti-kernenergiebeweging heeft al ja
ren geleden begrepen dat de strijd tegen
een mens- en milieubedreigende energie
voorziening niet alleen gestreden kan wor
den met demonstraties en andere akties te
gen kerncentrales. Er zijn energiewinkels
opgericht, het Centrum voor Energiebespa
ring is opgericht, Milieudefensie, Stro
halm, Natuur en milieu en LEK gingen dê
centrale elektriciteitsopwekking propage
ren: Milieu vriendelijker, doorzichtiger
voor de bevolking, kerncentrales en kolen
centrales hoefen dan niet meer, en waar
schijnlijk zou het allemaal nog goedkoper
zijn ook. Op plaatsel ijk nivo hebben groe
pen in diverse plaatsen voorstellen gedaan
voor een gemeentelijk energiebeleid; beter
voor mens en milieu, en een bijdrage aan
de uitholling van het konservatieve, tech
nokratsche beleid van Ekonomische Zaken en
de NV SEP.
Op landelijk nivo zijn de energie scena
rio's van het Centrum voor Energiebesparing
en van Joop Boer en Joop Oude1ohuis (Olie
slaaf of eigen baas, uitgebracht bij Stro
ha1m/Ekologische uitgeverij) tot nu toe de
meest konkrete vruchten van dit besef van
de beweging dat de strijd op een breed ter
rein moet worden gevoerd.
Naarmate de energieprijzen zwaarder op de
schouders van mensen uit de lagere inkomens
groepen gingen drukken, nam ook de aandacht
toe voor energiebesparing. Diverse energie
groepen probeerden kontakten te leggen met
zowel woonlasten kommitees als woningkorpo
raties. Suksessen zijn er zeker; In enkele
gemeentes wordt, mede dankzij voortvarende
bestuurders (Schiedam, Gasselte, Naaldwijk,
Schipluiden, zie ook het vorige LEK-bulle
tin) een eigen(zinnig) energiebeleid ge
voerd. I'n de laatste twee gemeentes zeer
tegen de zin van de grote elektriciteits
bazen in.
We zijn er nog lang niet, en het lijkt er
eerder op dat we de laatste twee jaar weer
verder van ons doel af raken. Er zijn
nieuwe kerncentrales op komst, en als het
verzet te hevig blijkt te zijn zullen ze
waarschijnlijk door kolencentrales worden
vervangen.
In de Warmte-Kracht koppeling is behoor
lijk de klad gekomen, zowel bij overheids
bedrijven, als bij het partikuliere be
drijfsleven. Enkele nederlandse windmolen
bouwers verkeren in financiële moeilijk
heden, omdat de verkoop achter blijft bij
de hoge verwachtingen.
De druk om 'goedkope I elektriciteit uit
België en Frankrijk te kopen neemt toe.

Momenteel speelt zich een belangrijke dis
kussie af in de toppen van het ambtenaren
apparaat, de elektriciteitswereld en de on
dernemersorganisaties: De elektriciteits
voorziening moet ge-herstruktureerd worden.
De anti-kernenergiebeweging laat zich (nog)
niet horen. Veel mensen zullen er wellicht
niet voor voelen zich in zo'n abstrakte
diskussie te storten, of zullen vinden dat
het om een beperkt gevecht tussen frakties
binnen de heersende klasse gaat.
Mis, de strijd die ontbrand is kan zeer
nadelige gevolgen hebben voor de doelen
van de antikernenergiebeweging. Als de
energiebeweging niet vecht voor elektrici
teits-beheersstruktuur waarin de decen
trale, milieuvriendelijke opwekking,demokra
tische verhoudingen, invloeden van de mili
eubeweging en haar eventuele bondQenoten
voorop staan, dan zal de nadruk op groot
schalige opwekking, lage tarieven voor
het bedrijfsleven, inkoop van goedkope elek·
triciteit en een gecentraliseerde struktuur
met nauwelijks ruimte voor een gemeentelijk
energiebeleid, de elektriciteitsvoorziening
van de nabije toekomst gaan domineren. De
anti kernenergiebeweging mag dit niet laten
gebeuren, ze moet de gemeentes onder druk
zetten een plaats op te eisen in de nieuwe
struktuur, en de beweging moet ook niet
schromen zêlf een plaats op te eisen in de
nieuwe struktuur.

In februari komen de plannen van de minister
van Ekonomische zaken in de tweede kamer aan
de orde. In 1984 wil hij nog met een wet ko
men waarin de nieuwe struktuur geregeld
wordt: Meer macht voor Ekonomische Zaken,
meer gelegenheid tot het doen van grote in
vesteringen (vooral voor nieuwe kerncentra
les is dat belangrijk), en heel misschien
mogen de milieuorganisaties ook nog een
kommissaris leveren in de nieuwe NV.
Voor decentrale elektriciteits opwekking
en voor grote energiebesaringsprogrammas
zal geen animo meer zijn: de elektriciteit
die deze NV gaat opwekken en inkopen, moet
natuurlijk verkocht kunnen worden. Wel
licht krijgen we over 10 jaar in Nederland
de zelfde reklame kampagnes voor elektrici
teit als momenteel in Frankrijk.
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LEK VISIE OP REORGANISATIE ELEKTRICI
TEITSVOORZIENING

3. De huidige elektriciteitsvoorziening
is nauwelijks demokraties te noemen,
want:
a. de Arnhemse Instellingen, de EeN,

het ministerie van EZ zijn nauwe
lijks beïnvloedbaar door de be
langenorganisaties van grote de
len van de bevolking, maar des te
meer door ondernemersorganisaties
en de E. G., IEA enz.

b. het feit dat de elektriciteitsbe
drijven in overheidshanden zijn,
doet er niets aan af. De manier
waarop de besluitvorming over be
drijfsvoering en onderzoek gere
geld is, is essentieel.

De LEK VISIE OP HOOFDLIJNEN:
1. Het energiebeleid moet erop gericht

zijn een bijdrage te leveren aan het
behoud van de bestaansvoorwaarden van
de mensheid. Dat wil zeggen dat zo
snel mogelijk en zo volledig mogelijk
een overgang moet plaatsvinden naar
hernieuwbare energiebronnen, beperking
van de milieubelasting van energie
opwekking en -distributie,een betaal
bare energievoorziening zonder grote
risiko's voor de mensen, een energie
voorziening zonder hypotheek voor de
toekomst, een energievoorziening die
ook een bijdrage aan de ontwikkeling
van de derde wereldlanden levert.

2. Om het energiebeleid die richting op
te krijgen is het nodig dat:
a. de invloed van de ondernemers op

dat beleid bestreden wordt.
b. de energiebeweging, die boven

staande doelstellingen als eerste
moet verdedigen haar invloed ver
groot, zo nodig door koalities te
sluiten met de vakbeweging en de
konsumentenorganisaties.

De komende reorganisatie van de elek
triciteitsvoorziening dreigt een strijd
te worden tussen het Ministerie van E.Z.
en de S.E.P., waarbij de milieubeweging
nauwelijks aan bod komt. Terwijl die
milieubeweging wel degelijk belang heeft
bij die reorganisatie. Om de aankomende
reorganisatie een goede richting in te
buigen is een koördinatie van goede
ideëen en politieke druk nodig.
Die ideëen zijn er al voor een deel.
Het C.v.E. heeft in het C.E.-scenario
aannemelijk gemaakt dat Warmte-Kracht
Koppeling een belangrijke elektriciteits
en verwarmingsbron kan worden op korte
termijn. En ook dat daarvoor een grote
rol voor de lokale energiebedrijven nodig
is. In het C.L-scenario wordt in ieder
geval duidelijk dat nieuwbouw van grote
centrales de eerste 20 jaar niet nodig is,
als de weg van de decentrale elektrici
teitsopwekking nu wordt ingeslagen.
In tegenstelling tot het LEK mikt het
CvE echter nogal op de bereidwilligheid
van het parlement en regering om een
dergelijke ombuiging via wettelijke maat
regelen te realiseren. Bovendien gaat het
CvE ervan uit dat het particuliere be
drijfsleven gestimuleerd moet worden zelf
elektriciteit en warmte te gaan opwekken.
Het LEK brengt, gebruik makend van de
waardevolle voorstellen en analyses van het
CvE, een ander alternatief naar voren.
Een alternatief dat gestalte moet krijgen
door akties op plaatselijk en landelijk
nivo. Want de eisen van het LEK maken
het Min. van E.Z., de topburokraten van
de SEP en de grote bedrijven moeilijker
hun greep op de energiepolitiek te hand
haven.

In 1984 wordt dus beslist over wie de macht
in de elektriciteitsvoorziening krijgt. Als
de energiebeweging zich nü inzet voor ver
zet uit de gemeentes, vakbonden, konsumen
ten organisaties en de milieubeweging kan
er wellicht een tegenwicht worden geboden
Het Landelijk Energie Komitee is op 28 no
vember j.l. tot de onderstaande kijk op de
zaak gekomen.
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4. De huidige struktuur moet bestreden
worden, maar
a. het voorstel van de e1ektriciteits

wereld (centralisatie door het
vergroten van de taken en bevoegd
heden van de SEP en een grotere
kontrole door EZ) noch dat van EZ
(oprichter van een NV NEM) zijn
een verbetering.

b. de motieven die ter grondslag lig
gen aan de plannen zijn niet de
onze:
- voorrang voor een grootschalige

ontwikkel ing;
- grotere invloed van EZ;
- lage prijzen voor de industrie

als pt'iori teit.

5. De energiebeweging moet alleen die
voorstellen ondersteunen die een
werkelijke bijdrage leveren aan de
demokratisering van de elektriciteits
voorziening.

Uitgaande van het LEKeisenpakket en een
diskussie in o.m. Open Forum in de Volks
krant (augustus, september 83) en het
Milieuberaad doortrekkend, komt het LEK
tot de volgende opstelling;

6. Decentrale elektriciteitsopwekking
b.v. milieuvriendelijke methoden
moet leidraad worden voor het elek
triciteitsbe1eid.

7. Deze opwekking moet zoveel mogelijk
in handen blijven van overheidsbe
drijven, om de opkomst van een par
tiku1iere belangengroep op dit terrein
te voorkomen.

8. De huidige e1ektriciteitsstruktuur
én de opstelling van de huidige
regering werken belemmerend voor
een dergelijke ontwikkeling. Groot
schalige projekten (kolen en/of kern
energie), import van goedkope elektri
citeit en, meer algemeen, het kort
(zichtig)e termijnbelang staan voorop.

9. De elektriciteitsvoorziening moet
zodanig gereorganiseerd worden dat
a. de lokale energiebedrijven een be

langrijke rol gaan spelen in het
energiebeleid,

b. een op te richten nationaal bedrijf
een aanvullende, dienstverlenende
rol speelt in de elektriciteits
opwekking en -distributie.

10. Deze verandering kan slechts worden
bereikt als
a. op gemeentelijke nivo plannen

ontwikkeld worden voor een eigen
energiebeleid en deze weer tot
politieke druk leiden in de strijd
om de reorganisatie.

b. de elektriciteitsvoorziening op
alle nivo's demokraties opgezet is,
zodat de milieubeweging, vakbeweging
en konsumentenorganisaties een be
langrijke stem krijgen in het geheel.

11. Het LEKvoorstel luidt konkreet:
a. gemeentelijke elektriciteitsbedrijven

moeten in staat worden gesteld en
geaktiveerd worden om met kracht de
decentrale opwekking (zoveel mogelijk
onder eigen beheer) te stimuleren.

b. Op landelijk nivo moet er een elek
triciteitsbedrijf komen met een
demokratiese struktuur, open en beïn
vloedbaar door de publieke opinie.
Gedacht kan worden aan een rijksdienst
onder EZ of een NV die dan niet afwijkt
van de "normale" NVvorm.
Het parlement stelt de elektriciteits
plannen vast.

c. Om de invloed van het bedrijfsleven,
EG en burokraten terug te dringen is
volledige openbaarheid van het e1ek
triciteitsonderzoeksbe1eid nood
zakeli ik.
Dit moet wette1ijR worden vast
gelegd.

d. Om de invloed van de milieubewe
ging, vakbeweging en konsumenten
organisaties te verbeteren, moeten
op lokaal en landelijk nivo ad
viesraden benoemd worden, waarvan
de betreffende organisaties kan
didaten stellen en een. meerder
heid hebben. Deze adviesraden moe
ten bevoegdheden krijgen op het
gebied van eigen onderzoek en on
gevraagd advies.
In de landelijke adviesraad komen
ook vertegenwoordigers van de lo
kale energiebedrijven.

e. De nadruk ligt op het plaatselijke
nivo, de koördinatie en aanvulling
vindt plaats op het landelijke
nivo. Het provinciale nivo ver
dwijnt als belangrijke derde.
Daar zouden wellicht koördinatie-,
en milieubeschermingsaktiviteiten
terecht kunnen komen.
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12. De strijd tussen EZ en de SEP zal zich
het komende jaar verder ontwikkelen.
Als de energiebeweging zich niet laat
horen, zullen er beslissingen genomen
worden waar de energiebeweging niets
mee opschiet.

13. Op plaatselijk nivo moeten er op korte
termijn groepen geaktiveerd worden om
met de gemeentes in debat te gaan over
hun rol in de toekomstige energiepoli
tiek. We zouden hier moeten bevorderen
dat WED-groepen en energiegroepen met
afdelingen van politieke partijen aan
de slag gaan. In veel gevallen zal het

er ook om gaan een lokaal energiebe
drijf op te richten, in andere gevallen
zal het gaan om epn ander (aktiever) be
leid.

14. Op landelijk nivo moet op korte termijn
een zo uitgewerkt mogelijk, breed onder
schreven, alternatief voor de huidige
elektriciteitsstruktuur tot stand komen,
om daarmee te gaan werken in de publi-
ei teit, in diskussies met de Algemene
Energie Raad (AER), parlementsleden,
de VNG enz.

tijdschriften _

Het zal wel door de poststaking komen,
maar de redaktieburelen van het LEK
bulletin worden op het moment over
spoeld met tijdschriften, waaronder
sommige, waarvan ik had gedacht dat
ze in de AKB-malaise van het afge
lopen jaar een zachte dood gestor-
ven waren. Zo'n blad is bijvoorbeeld
Atoomalarm (jrg. 5, nr. 2), een uit
gave van energiegroepen uit Groningen
en omgeving. Jammer toch, dat dit blad
niet wat vaker verschijnt, want er
staan best leesbare artikelen in.
Om een voorbeeld te noemen: in Kalkar
en de elektriciteitsbedrijven, wordt
een uitstekende korte analyse van het
nieuwste spelletje blufpoker van het
duo SEP en Van Aardenne gegeven en
in "Atoomspionage ll wordt ook weer
in het kort het gehannes rond de
berechting van de heer Kahn uit de
doeken gedaan.
Een ander blad dat het erg moeilijk
heeft gehad het laatste jaar is AFVAL.
En dat is helaas nog steeds te zien.
Nr. 18, november en december 1983,
staat weliswaar boordevol zinnige
informatie over uraniumtransporten
vanuit Namibië naar ons land en aan
verwante nukleaire transporten.
Maar door de warrige lay-out is het
hoofdartikel haast niet om door te
komen. Aangezien de afvalproducenten
hun aktiviteiten nu ook uitgebreid
hebben met de strijd tegen het militai
risme, kunnen we in een aantal kleinere
artikelen en berichten kennis nemen van

wat er zoal leeft onder de anti-militai
risten. Ook over het Dodewaard 1981-de
bacle en de rol van de basisgroepen daar
in, wordt in AFVAL nog wat nagediskus
sieerd.
Uit Vlaanderen kwamen deze maand ENERGIEK
(jrg. 4, nr. 5) en KERNACHTIG (jrg. 3,
nr. 3) tot ons. Beide bladen worden uit
gegeven onder auspiciën van de Verenig-
de Aktiegroepen voor KernStop, kortweg
VAKS genoemd. KERNACHTIG, het intern
mededelingenblad van de VAKS, heeft zich
grotendeels volmondig geworpen op de grote
vredesbetoging in Brussel, 23 okotber 1983,
op dit moment bijna 2 maanden geleden,
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en vergast ons verder nog op 3 foto
pagina's, die een demonstratie tegen
nukleair transport en nukleair afval
behelsen. Die demonstratie vond waar
schijnlijk plaats te Brugge, maar
door het ontbreken van onderschriften
kan ik hier verder niet veel over mede
delen.
ENERGIEK, het tweemaandelijks tijdschrift
van de VAKS, is grotendeels gewijd aan
het uitrustingsplan van de elektriciteits
sektor 1983 - 1993. Dat betekent niet
dat ze in België nu moe geworden zijn van
het kerncentrales bouwen, en na 10 jaar
gaan uitrusten, nee!, de Belgen gaan
er de komende 10 jaar nog 4 bijbouwen
en willen voor 25% deelnemen in de Franse
eenheden Chooz BI en B2. Frankrijk neemt
dan in ruil weer 50% deel in de eerste
nieuw te bouwen kerncentrale bij onze
zuiderburen. Twee handen op één hete buik,
een lukratieve deal? (hoewel, Frankrijk
wil elektriciteit leveren aan België
voor 70% van de kostprijs, daar weten ze
dus van gekkigheid ook al niet meer waar
ze naar toe moeten met hun overkapaciteit.!)
Verder in ENERGIEK twee enquetes over
energie en een bespreking van een boek
Nuke-Speak, Nuclear Language~ Visions
and Mindset, San Fransisco, 1982.
Afgaande op de bespreking moet dit een
boek zijn dat door een cynicus met veel
plezier gelezen kan worden. Het woord
gebruik van de Amerikaanse atoomlobby
wordt erin doorgelicht en doorgeprikt.

misschien wel handig als je je wilt
verdiepen in de geruststellende uit
spraken van Nederlandse kerncoryfeeën.
Goed, dat was België, af en toe lijkt
dat land wel aan de andere kant van de
aardkloot te liggen of beeld ik me dat
nou maar in?
Enige tientallen kilometers ten noorden
van Antwerpen, de zetel van het VAKS,
ligt Tilburg. en daar komt ALLICHT vandaan.
ALLICHT is een tijdschrift van de geza
menlijke energiekomitees Zuid-Nederland.
Nr. 6 van de derde jaargang gaat in
hoofdzaak over rampenplannen en dat is
machtig interessant leesvoer, vooral
voor psychologen. Wat verwacht de staat
van ons, en belangrijker nog, wat mogen
wij van de staat verwachten in een nood
geval? Op deze en andere aspekten van
rampenplannen (elke gemeente in Neder-
land heeft er I!) gaat ALLICHT uitge-
breid in, prettig leesbaar en toch ge
detailleerd, van harte aanbevolen.
Verder in dit nummer een interview
met Wi1bert Willems, 2e Kamerlid voor
de PSP, een artikel over energiebeleid
binnen de FNV, en een kritiek van Jan
Willem Storm van Leeuwen op de kost
prijsberekeningen van de kommissie Beek.
ONDERSTROOM is op dit moment nog niet
binnengekomen, toch verwacht ik nog een
nummer van dit Nijmeegse kwaliteits-
blad, nou ja, volgend jaar beter, en
dat hoop ik van harte ook voor onze
lezers.

Renê Proos
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SEP in de knel

Het elektriciteitsbedrijf Groningen en
Drente nam op vrijdag 9 december 1983
het besluit om niet in te stemmen met
het voorstel van de SEP om de bijdrage
aan het Kalkarprojekt te verhogen.
De EZH deelt hiermee het standpunt van
de PEN en het Amsterdams elektriciteits
bedrijf. Drie kommissarissen, die tij
dens de SEP-aandeelhoudersvergadering
tegen de verhoging van de bijdrage aan
het SNR-300 projekt zullen stemmen.
Voldoende om de SEP-plannen niet door
te laten gaan. Er is een gekwalificeerde
meerderheid nodig om over de verhoging
van de bijdrage een positief besluit te
kunnen nemen; dit betekent dat 9 kommis
sarissen voor een dergelijk voorstel
moeten stemmen. Nu ook de EGO in de aan
deelhoudersvergadering niet voor verho
ging zal stemmen, zijn er nog maar 8
kommissarissen achter de SEP-plannen
te krijgen.
Het LEK stuurde een brief aan de aandeel
houders van de SEP, alle provinciale
staten en aan de gemeenteraden van Am
sterdam, Rotterdam, Utrecht, Delft, Den
Haag, Leiden, Dordrecht en Gouda over de
verhoging van de bijdrage van de SEP in
het SNR-300 projekt.
Het is noodzakelijk om meer aandeelhou
ders van de SEP op het standpunt te krij
gen dat het nu maar eens afgelopen moet

BRIEF

Amsterdam, 6 december 1983

Betreft: Verhoging bijdrage N.V. S.E.P.
in het SNR-300 projekt

Dames en Heren,

Op afzienbare termijn wordt op een S.E.P.
aandeelhoudersvergadering opnieuw gespro
ken over het uitbreiden van het aandelen
pakket van de S.E.P. in de Schneller Brüter
Kernkraftwerk Gesellschaft (SBK). Wij doen
een dringend beroep 00 U deze uitbreiding
af te wijzen.
Wij zijn van mening dat U wel degelijk de
vrijheid heeft om dit te doen.
Wij doen dit beroep op U om de volgende
redenen:

zijn met het steunen, en zelfs het steeds
weer verhogen van de bijdrage aan de
duurste ruine uit de geschiedenis.
Begin februari zal de Tweede Kamer de
plannen van Minister Van Aardenne behan
delen om eveneens de bijdrage aan het
Kalkarprojekt te verhogen. Voorafgaand
aan deze behandeling zal de kamerkommissie
van EZ zich in de laatste week van januari
over de plannen buigen. De advertentie
met de oproep tot stopzetting van de
bijdrage van de regering aan het Kalkar
projekt zal in die tijd in diverse lande
lijke dagbladen verschijnen.
In april van het komende jaar zal ook
eindelijk het Kalkarproces beginnen,
althans een aantal processen die aange
spannen zijn tegen de veranderingen
in vergunningen die niet volgens de
officiêle procedure zijn afgewikkeld.
Het begin van het einde van een te lang
drama komt in zicht; of dit drama een
positief einde zal hebben valt nog
te bezien.

Het SNR-300 projekt brengt een groot
risiko met zich mee Voor het welzijn
van vele mensen. U zult bekend zijn
met de veiligheidsstudies die er in
West-Duitsland ten behoeve van de Bonds
dag zijn verricht. Die kwamen tot ver
schillende konklusies. Wij vrezen dat
de konklusies van het meest zorgwekkende
rapport, dat van de Forschungsgruppe
Schneller Brüter (FGSB), serieus genomen
moeten worden. Deze groep bestrijdt de
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kansberekeningen van de andere deskun
digen. die zekerheden menen te mogen
poneren op basis van zwakke en hier en
daar onwetenschappelijke analyse. De
gevolgen die de FGSB van een denkbaar
ongeluk berekent. spreken boekdelen:
- 50.000 tot 2.700.000 doden

o tot 1.000.000 mensen moeten
worden geëvak~eerd

- tot 65.000 km zal onbruikbaar worden
en dat voor enkele honderden jaren.

Wij zijn van mening dat bij dergelijke
gevolgen iedere kans erop voorkomen
moet worden. tenzij dat risiko absoluut
noodzakelijk is. De Nederlandse regering
heeft zich dan ook over de beide veilig
heidsstudies gebogen. en stelt zich zon
der enig voorbehoud op achter de gerust
stellende studie van de Gesellschaft
Reaktor Sicherheit. Niettegenstaande het
feit dat 5 van de 16 leden van de speciale
Enquêtekommission van de Bondsdag het
FGSB-rapport in grote lijnen onderschreven.
Wij hopen dat Uwijzer en dus voorzichtiger
zult zijn.

- Wij zijn van mening dat Kalkar niet ab
soluut noodzakelijk is. Het is eerder
een dure en nog steeds duurder wordende
misser. Dhr. Von BUlow heeft het op de
hoorzitting van de Tweede Kamerkommissie
van Ekonomische Zaken. op 14 sept. j.l.
duidelijk gezegd;
- de kweekreaktortechnologie wordt veel

te vroeg ontwikkeld. pas rond het jaar
2050 zou de kweekreaktor rendabel kunnen
worden.

- de opwerkingskapaciteit is een grote
bottle-neck. de kweekreaktor vereist
7 x zoveelopwerkingskapaciteit als
vergelijkbare lichtwaterreaktoren.

- er zijn fouten gemaakt bij de bouw.
die tot kostenstijging en vertraging
hebben geleid. en tevens is duidelijk
geworden dat niet Kalkar maar het
Franse Phênix-projekt favoriet is
geworden in de ogen van de elektri
ei teitswere1d,

Kalkar heeft geen toekomst. al het geld
dat daar meer in gestopt wordt is slecht
besteed.

- De kosten voor de S.E.P. zijn nu nog
beperkt. De echte kosten komen echter
nog. In het "Risikobeteiligungsvertrag"
is geregeld dat SBK de elektriciteit
voor 2.6 Pfennig/KwH aan RWE zal leveren.
Dat is echter een enorme subsidiëring
van de RWE door de eigenaren van Kalkar.
maar bovendien een enorme schadepost.
ook voor de S.E.P. De kosten van de
exploitatie zullen veel hoger zijn.
met name de opwerking. ontmanteling en
afvalberging kunnen nog voor verrassingen
zorgen. De huidige risikoverzekering
bij de drie subsidieverlenende staten
heeft een maximum van DM. 150 miljoen.
Dat is volstrekt onvoldoende. Het ver
lies van de SEP zal aanzienlijk zijn.
De Stichting Natuur en Milieu berekende
dit op de hoorzitting van 14 september
j.l.; f 1200 miljoen zonder prijsaan
passing en verhoging vvan de risiko
verzekering.
Mochten de SBK en de RWE overeenkomen
van de 2.6 Pf/KwH af te stappen en
17.6 PfjKwH te gaan rekenen (de huidige
prijs van elektriciteit uit lichtwater
reaktoren in West-Duitsland}. dan
nog zal het verlies zoln 700 miljoen
guldens kunnen bedragen. Een dergelijke
afspraak kan echter pas worden gemaakt
als de kweekreaktor in bedrijf is. niet
eerder. Spekuleren op zoln afspraak heeft
o.i. weinig zin.
In haar brieven aan de Raad van Toezicht
op de provinciale bedrijven van Noord
Holland en het Dagelijks Bestuur van
het Elektriciteitsbedrijf voor Groningen
en Drente (resp. van 12.10 en 8.11.83)
spreekt de direktie van de SEP de ver
wachting uit dat het risiko-verzekerings
maximum van de drie staten in belangrijke
mate wordt verhoogd. Een afdoende verho
ging zou o.i. betekenen. dat alleen de
Nederlandse staat al voor 700 tot 1200
miljoen gulden garant zou moeten staan
voor exploitatieverliezen. Een verhoging
van het huidige Nederlandse maximum
(f 23.75 miljoen) naar dergelijke som
men lijkt ons politiek onhaalbaar. Boven
dien is de verwachting van de direktie
maar moeilijk te rijmen met
a) het feit dat in de Kalkarnota van

Minister Van Aardenne d.d. 3 mei 1983
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geen voorbehoud wordt gemaakt over
de hoogte van het Nederlandse aandeel
aan het "Risikobeteiligungsvertrag" en

b) de uitspraak van deze minister in een
Kamerdebat over Kalkar op 3 nov. j.l.,
dat er geen nieuwe afspraken meer ko
men. Het optimisme van de direktie
van de SEP lijkt ons elke grond te
missen. Kalkar wordt een grote schade
post voor de Nederlandse elektrici
teitsbedrijven.

De direktie van de SEP zegt het Provinci~

ale Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland
toe dat de elektriciteitsbedrijven geen
extra hoge prijs voor Kalkar hoeven te
betalen. Dat klopt, die elektriciteit
wordt niet aan Nederlandse bedrijven,
maar aan de RWE geleverd. Maar de SEP
zal toch op de een of andere manier
het verlies als deelnemer aan het
projekt moeten terugverdienen?

- De SEP-direktie verdedigt de voortge
zette deelname aan het projekt door
te verwijzen naar het belang van het
Nederlandse bedrijfsleven. Is dat een
taak van de SEP? Is het niet veel
eerder een taak van de SEP een maat
schappelijk verantwoord energiepad in
te slaan, naar minder risiko's en
meer zekerheid; de weg van de ener
giebesparing en de stromingsbronnen?

IK Il~fre.t. Di(~
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- De SEP heeft o.i. geen enkele verplich
ting tot het vergroten van haar aan
delenpakket. De direktie van de SEP
noemt in haar brief aan het Dagelijks
Bestuur van het E.G.D. de subsidie
brieven van de staten en het "Konsor
tialvertrag van 1972" als dokurnenten
waarin de SBK (en daarmee de SEP)
verplicht zou zijn tot een dergelijke
verhoging. De Milieufederatie Groningen
betwist in haar brief van 15 november
j.l. aan de leden van Provinciale
Staten van Groningen en Drente, en het

Algemeen Bestuur van het EGO, dat het
Konsortialvertrag een dergelijke
verplichting in zou houden. Dat is na
melijk in strijd met het vennootschaps
recht. We juichen het dan ook toe, dat
het Dagelijks Bestuur van het EGO hier
nader juridisch onderzoek naar verricht.
Bovendien kunnen wij U uit betrouwbare
bron mededelen dat in de subsidiebrief
van de Nederlandse staat aan de SBK d.d.
10.5.73 géén algemeen percentage vermeld
staat voor het bedrag dat de SBK zelf
moet bijdragen, maar slechts het konkre
te bedrag van 120 miljoen DM.
De bewering van de N. V. SEP dat in "al le
subsidiebrieven van de staten ll de voor
waarde is gesteld "dat SBK - en dus de
in SBK participerende bedrijven - voor
7,8% bijdraagt aan de voor het SNR-pro
jekt noodzakelijke investeringen." is
daarmee onjuist.
Ook eventuele volkenrechtelijke verplich
tingen, wij bestrijden dat die er zijn,
hebben slechts betrekking op de drie
staten, niet op de aandeelhouders in de
SBK.

Wij hopen U hiermee voldoende redenen te
hebben gegeven om aan ons verzoek te kunnen
voldoen.
Met vriendelijke groeten,
hoogachtend,
John Hontelez,
namens het landelijk Energie Komitee
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aktiviteiten _

SOMSO SEMINAR

Diskussiedag (re)organisatie elektriciteits
sektor.

Op 27 januari 1984 organiseert de Stichting
Onderzoek Maatschappelijke Strategie Ont
wikkeling (SOMSO) samen met de Vereniging
Milieudefensie een diskussiedag over de
(re)organisatie van de elektriciteitsvoor
ziening. Het doel van de dag is om institu
tionele en organisatorische belemmeringen
op te sporen, die de introduktie van duur
zame energiebronnen in de weg staan. De
diskussies moeten bruikbaar materiaal voor
de energiebeweging opleveren.
Ten behoeve van de diskussiedag zijn ver
schillende papers geschreven vanuit min of
meer theoretische invalshoek. Op de dis
kussiedag zal daarop door representanten
van vakbeweging, konsumenten organisaties
en energiebeweging worden gereageerd.
Hiermee wordt beoogd de overgang te maken
van theorie naar konkrete aktiedoelen. Op
een (later te houden) vervolgbijeenkomst
zal op de diskussie resultaten worden ver
der gegaan.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij
Arnold Steenbrink of Peter Niemeijer,
per adres Provinciaal Opbouworgaan Noord
Brabant, Stationsstraat 15, 5038 EB Til
burg, telefoon 013/351535.
De diskussiedag kost 35 gulden en vindt
plaats in Amsterdam. Na opgave ontvangt
men de papers. Ook wordt men uitgenodigd
zelf een schriftelijke bijdrage te leveren.

Herman Verhagen.

VREDESMARS

Ook dit jaar wordt op tweede kerstdag
de inmiddels traditionele vredesmars
naar Havelte georganiseerd.
De eerste mars, in 1975, was om d~ opslag
van Amerikaanse kernwapens in Havelte onder
de aandacht van een breed publiek te brengen.
Deze mars telde 400 deelnemers.
Met de groeiende verontrusting over de
atoombewapening nam het aantal deelnemers
ieder jaar sterk toe. Vorig jaar deden
er 10.000 mensen aan de demonstratie mee.
De demonstratie wordt georganiseerd door
de Werkgroep Anti AtoomKoppen Steenwijk
(WAAKS). In deze werkgroep werken de
volgende organisaties mee:
- P.v.d.A., Jonge Socialisten, P.P.R.,

P.S.P., l.K.V., Vrouwen voor Vrede,
Pax Christi, Humanistisch Vredesberaad,
Vredescentrum Volkshogeschool Overcinge.

PROGRAMMA:
12.00 uur: Verzamelen in De Meenthe (t.o.

NS station Steenwijk)
12.30 uur: Manifestatie in De Meenthe met

sprekers, infostands en muziek
14.00 uur: Voettocht naar de NAVO-basis

te Havelterberg
15.00 uur: Manifestatie bij de NAVO-basis

met spreker en muziek
15.30 uur: Met bussen terug naar Steenwijk
16.30 uur: Fakkeloptocht, vanaf De Meenthe,

door Steenwijk
17.30 uur: Slotmanifestatie op de Markt;tot

19.00 uur muziek in De Meenthe.
Sprekers op deze dag:
Frouke Smit (Vrouwen voor Vrede);
Ds. A. Klamer (IKON pastoraat);
Wim Meijer (2e kamerlid P.v.d.A.);
Dhr. W. lawant (Ned. Ver. voor Medische

Po1emo1ogie)•
Verdere inlichtingen onder de volgende nrs.:
05210 - 14203, 05210 - 12304, 05210 - 10419.
Eventuele bijdragen te storten op gironummer
3520934, t.n.v. WAAKS Steenwijk.
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MAAK WERK VAN PLAATSELIJK ENERGIEBELEID
WERKGROEP
~ERGIE

~Kg
De Werkgroep Energie Diskussie (WED)
zoekt vrijwilligers die in de komende
tijd werk willen maken van de verbete
ring van het plaatselijk energiebeleid.
De WED verzorgt een twee jaar durend
projekt ter ondersteuning van dit werk.
Al meer dan tien jaar leeft het besef
dat we heel verkwistend omgaan met de
energie die we opwekken en verbruiken,
met de huizen die we bouwen en het af
val dat we produceren. Die zaken wor
den nu geregeld door de landelijke,
provinciale en plaatselijke overheid.
In brede lagen van de bevolking bestaat
steun voor een beter beleid op deze
terreinen; beter voor het milieu en
dus ook voor de mensen, beter voor het
zuinig gebruik van grondstoffen en
energiebronnen, voor de werkgelegen
heid en voor de kwaliteit van de samen
leving. Zo kan bijvoorbeeld de werkge
legenheid worden bevorderd door te
werken aan rendabele plaatselijke
energieopwekkingsprojekten, uItgebrei
de (na)isolatieprogramma's en een veel
zorgvuldiger afvalverwerking.
"Het moet er nu maar eens van komen",
vindt de WED. Daarom staat voor de ko
mende twee jaar een projekt op stapel
dat moet helpen het plaatselijke be
leid geleidelijk in de goede richting
te duwen. Voor mensen die beroepshalve
of als vrijwilliger aktief zijn biedt
het beïnvloeden van het.olaatselijke
energiebeleid het meest de konkrete
mogelijkheden om iets te verbeteren.
In Cuyk, Schiedam en Leidsendam zijn
al komplete woonprojekten met passie
ve zonneenergie gebouwd. In Zutfen
loopt een suksesvol na-isolatiepro
gramma. Enkele gemeenten, zoals Deer
sum, Schipluiden en Naaldwijk zijn al
ver met (plannen voor) het zelf, ren
dabeler opwekken van energie. Er is
dus wel iets in beweging te krijgen.
TRAINING EN ONDERSTEUNING
Het WED-projekt "beTnvloeding plaatse
lijk energiebeleid" bestaat het eerst
komende jaar uit training en onder
steuning van een plaatselijk kader.
De training is een soort stoomcursus.
Deelnemers worden in een eerste blok
van vier dagdelen vertrouwd gemaakt
met de werking van het lokaal bestuur,
aan de hand van praktische voorbeelden
van het huidige beleid t.a.v.plaatse
lijke energieopwekking, woningbouw en

afval-hergebruik.
In een tweede blok van vier dagdelen
wordt gekeken naar uitvoerbare alter
natieven voor het bestaande beleid,
en de manier waarop die het beste in
de eigen gemeente kunnen worden aan
gepakt.
De tijd tussen de twee cursusblokken
kan door de deelnemers worden benut
om het bestaande beleid in hun ge
meente goed in kaart te brengen.
De cursus loopt van februari tot
juni 1984 en wordt in dertig plaat
sen, verspreid over het hele land ge
organiseerd. De kosten worden ·gedekt
door een subsidie van het ministerie
van VROM;

De aktiviteiten van de vrijwilligers
worden ondersteund door het WED-buro,
regionale steunpunten en WED-lidorga
nisaties. Het projektburo verzorgt
het cursus- en werkmateriaal. En na
de cursus kan ook op ondersteuning
vanuit een deskundigen-pool en vanuit
WED-organisaties worden gerekend.
DEELNEMEN
Een ieder die zich in de doelstellin
gen van dit projekt kan vinden en ook
ná de cursus voor een langere periode
insamenwerking met anderen wil probe
ren het energiebeleid in de eigen om
geving in de gewenste richting te
duwen kan zich aanmelden. Ook bestaan
de groepen die reeds over de nodige
ervaring beschikken worden uitgeno
digd zich voor de training aan te
melden. De cursus biedt de mogelijk
heid ervaringen uit te wisselen en
de wijze van beïnvloeding van het
gemeentebeleid te bespreken.
Veel van de vrijwilligers die als
voorlichter bij de WED betrokken zijn
zullen ook aan het nieuwe projekt
deelnemen. Veranderingen in beleid
vereisen een goede informatievoorzie
ning en voortgaande maatschappelijke
diskussie.

AANMELDEN:
De training "beïnvloeding plaatselijk
energiebeleid" start in februari 1984.
Aanmelding kan nu al bij het projekt
buro van de WED. Daar kun je ook te
recht met mogelijke vragen
ADRES: PROJEKTBURO WED, DAMRAK 28-30,
1012 LJ AMSTERDAM
TEL. 020 - 270328 / 271368
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