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volhouden maar weer
Een LEKbulletin boordevol informatie.
Wederom (voorlopig voor het laatst) met
veel Kalkar. De Tweede Kamer besloot mee
te blijven doen met dit peperdure, ge
vaarlijke en zinloze projekt, de SEP be
sloot niet meer geld naar Kalkar te stu
ren en een rechter in Ousseldorf raakte
niet overtuigd van de bezwaren van boer
Maas. Een uitgebreid verslag van het
proces zelf is in dit LEKbulletin opge
nomen.
Met vaste schreden slaat ondertussen de
regering Lubbers-Van Aardenne de kern
energieweg fn. Voor het hoogradioaktief
afval is een "oplossing" gevonden; tij
delijke opslag bovengronds. Een bewijs
van onvermogen, maar met bluf kom je nog
steeds ver. Jan Pieter Wind gaat in op
een nog steeds niet verdwenen optie, het
Groningse zout.
Al die moeite is natuurlijk nodig omdat
er nieuwe kerncentrales moeten komen.
Van Aardenne ontkent niet dat hij een
besluit voor 4xl000 MW kerncentrales
voorbereidt. De meest grote kanshebbers
lijken Wieringermeer en Noord-Oost
Polder te worden, maar Borssele en de
Eemshaven hoeven nog niet verlicht adem
te halen. In september of no~ later komt
de regering met een besluit (als die re
gering er dan tenminste nog is). Dan
vangt een nieuwe fase aan in de reeds
11 jaar durende anti-kernenergie strijd.
Met de PvdA aan onze kant? Het lijkt
erop van wel. Een PvdAnota wijst opnieuw
kernenergie in Nederland af. Om andere
redenen vindt Herman Verhagen die nota
niet erg duidelijk en konsekwent. Zie
zijn bericht in dit nummer.

Dit is het laatste LEKbulletin voor de
zomervakantie. Nummer 4 en volgende zul
len in het najaar verschijnen. In de
tijd waarin zal blijken wat de BMD nou
eigenlijk heeft opgeleverd. We hebben
er een hard hoofd in.
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Dat doet me er aan
denken dat sommiqen
hun abonnement noq
niet hebben vernîeuwd.

Bij het vorige (speciale) bulletin
verstuurden we ook een akseptgirokaart
voor het abonnementsgeld 1984. We hebben
nog niet van iedereen die kaart terug
ontvangen. Denken jullie er nog even
aan. Ben je die kaart kwijt, maak dan
f 16,-- over op gironr. 3567199. tnv.
LEK. Leusden" ovv. "abonnement 1984".
Voor mensen die dit niet doen is dit
het laatste bulletin wat ze ontvangen.

KOLOFON

Het LEK-bulletin wordt uitgegeven
onder verantwoordelijkheid van het
Landelijk Energie Komitee en ver
schijnt minimaal 6 keer per jaar.
Een abonnement kost f 16.-- per jaar.
Een groepsabonnement kost f 12,-- per
exemplaar per jaar, bij 10 of meer
exemplaren per groep. Een los exem
plaar kost f 2.50.

Het LEK is gevestigd op het Tweede
Weteringplantsoen 9. 1017 ZD Amster
dam en is te bereiken onder tel.nr.
020-221366. Voor donaties hebben wij
het volgende gironr. 3567199, tnv.
LEK, Leusden. ovv. "gift".

Aan dit nummer werkten mee:
Hans Lourens. John Hontelez, Marcel
Terlouw, Gerd Vink, René Proos, Jan
Verhoeven, Jap Pieter Wind, Joep
Engels, Marc van Lieshout, Ronald
Jansen, Herman Verhagen, Anneke
Veenstra.
Foto Voorpagina: Nijmeegs Foto
Kollektief



Feest
De Werkgroep Kernenergie Zeeuws Vlaan
deren werd opgericht in maart/april 1979.
Vooral in het zuiden werden toen voorbe
reidingen getroffen voor een massale de
monstratie in Doel op 2 juni. De vierde
energiekrant maakten we in die dagen. En
op 2 en 3 juni waren er demonstraties bij
Doel, Kalkar en Gasselte. Bij elkaar
gingen meer dan 100.000 mensen de straat
op om hun afschuw van kernenergie te to
nen.
Over een paar maanden is dat 5 jaar gele
den. De Werkgroep leek It goed dat niet
onopgemerkt voorbij te laten gaan. We
houden een kongres, was de eerste ge
dachte. Goed om alle ellende nog eens op
een rijtje te zetten. Maar bij nader in
zien zal het een feest worden. Veel mu
ziek een enkele spreker, informatie
stands, videofilms uit de zelfopgebouwde
videotheek. En dat alles op 2 juni. De
20 ä 25 aktieve leden van de werkgroep
zijn op It ogenblik hard bezig om er
een geslaagde happening van te maken.
En daarbij zullen dan ook de vele pas
sieve leden, die men in de loop van de
jaren geworven heeft, weer aktief be
trokken worden.
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IWe zitten hier natuurlijk ingeperst tus
sen de kernenergie. Borssele hangt ons
boven It hoofd en we krijgen veel te
warme voeten van het atoompark in Doel.
In Nederland kan dan de BMD georganiseerd
worden, maar dat neemt niet weg dat de
Belgen na Doel 1, 2, 3 en 4 rustig door
gaan naar Doel 5 en 6.
En in Zeeuws Vlaanderen wonen we daar
pal bovenop. Die hele BMD is trouwens
een ontstellende bliksemafleider geweest.
Op zich nuttig natuurlijk die afwegingen
en diskussie. Maar wie dat eerder nog
niet wilde zien, moeten nu toch wel de
ogen open gaan. Het is niet anders ge
weest dan een enorme truuk waarmee de
AKB op grote schaal het gras voor de
voeten werd weggemaaid. I

Het is al laat als ik met hem praat, maar
Toine Huijsmans ' enthousiasme klinkt nog
boven alles uit. Dat kan de BMD niet in
de doofpot stoppen. En als je zo dicht
onder de rook van het nuk1eaire bolwerk
Doel leeft, kun je je natuurlijk ook niet
door een goed of slecht bedoelde BMD in
slaap laten sussen.

Zeeuws Vlaanderen, een bijna ver
geten stukje Nederland. Maar er wo
nen wel mensen die nog steeds volop
aktief betrokken zijn bij de anti
kernenergie strijd. Eind vorig jaar
al deden ze een brief de deur uit
aan allerlei groepen in It land om
op te roepen tot waakzaamheid en
opzetten van grote nieuwe akties,
zoals de voorbereiding tot bezet
ting van bouwterreinen. Want als je
deze regering zin gang laat gaan,
dan staan er voor we It weten
nieuwe kerncentrales. Inmiddels
zijn er meer mensen wakker. In
Haagse wandelgangen wordt er al
openlijk over nieuwe kerncentra
les gesproken. Zwart op wit is er
nog weinig te krijgen.
Voor It Lekbulletin aanleiding om
het oor te luisteren te leggen in
het Zeeuws-v1aanderse land. Hans
Lourens praat met Toine Huijs
mans, 32 jaar, leraar geschiede
nis, die pas is overgestapt naar
het vormingswerk. Toine is voorzit
ter van de werkgroep Kern Energie
Zeeuws Vlaanderen.
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Rampenplannen
'De afgelopen tijd zijn we druk in de
weer geweest rond rampenplannen. Als je
daarin begint te spitten hou je niet voor
mogelijk wat er bovenkomt. Voor kerncen
trales gelden alarmregelingen en alle
plaatsen in de buurt moeten die hebben.
Dat zijn geen rampenplannen. dat zijn
komplete anti-bevolkingsplannen. Die
regelingen zijn openbaar. dus vinden wij
dat er dan ook maar over gepraat moet
worden. Het maakt in ieder geval aardig
duidelijk waar je mee bezig bent. als
je een keer voor kernenergie kiest.
In Hulst hebben we een avond belegd
om erover te praten. Burgemeester.
ambtenaren, politie. brandweer, alles
was aanwezig. En een opkomst van meer
dan 100 mensen.
Geen ordinaire scheldpartijen. maar wel
een harde diskussie. Die hele toestand
is trouwens vastgelegd in het laatste
nummer van Allicht (nadere informatie:
Allicht, Postbus 8107. 5004 Ge Tilburg
red. ) •
Je haalt dan wel wat overhoop. Maar het
is moeilijk je vingers er achter te krij
gen. Want verantwoordelijkheden liggen
altijd weer hogerop. We zijn er trouwens
nog niet mee klaar. want de burgemees
ter heeft wel toegezegd de deskundigen
van de ministeries uit te zullen nodigen
voor een nader openbaar gesprek. Een
zelfde soort avond werd inmiddels ge
organiseerd door een PvdA-afdeling in
Oostburg. Zo zie je dat zoln initiatief
aanstekelijk kan werken l•

Scholen
lEen belangrijke aktiviteit die we heb
ben opgebouwd is het scholenbezoek. We
komen dan vooral in lessen maatschap
pijleer. In het begin ging het moeizaam.
We hadden een stenciltje gemaakt en dat
werd aan scholen toegestuurd. Maar zo
werkt dat niet. Later zijn we begonnen
met zelf scholen op te bellen en dan
vooral kontakten te leggen met leraren
maatschappijleer .. Dat lukt aanzienlijk
beter. De situatie is nu zo dat we zelf
vaak opgebeld worden met de vraag of
we weer kunnen komen. Intussen hebben
we zelf een heel videotheekje opgebouwd
en daar zit dan weer veel materiaal in.
waar je ook prima op die scholen iets
mee kunt. Als we naar scholen gaan, doen
we It zo dat iemand uit onze groep. die
nog weinig ervaring heeft met die manier
van werken. mee gaat met iemand die er
wel ervaren in is. Zo houd je je eigen
kader goed op peil.'

Hechte organisatie
11k denk wel eens dat we It zolang uit
gehouden hebben, doordat we van het be
gin af onszelf vrij strak georganiseerd
hebben. Er is een duidelijke taakverde
ling. niet zo van:wie doet nu weer eens
dit of dat. Je krijgt zo een vaste kern
groep. die heel betrouwbaar is en waar
ieder weet wat hem/haar te doen staat.
Vast adres en een paar vaste telefoon
nummers. Dat is ook heel belangrijk,
want dan weten mensen je te vinden. Op
die manier hebben we aanrdig 't hoofd
boven water gehouden. En dat is best
moeilijk omdat in Zeeuws Vlaanderen
er erg veel 'verloop' is. Als de mensen,
hier zo'n 18. 19 jaar oud zijn. trekken
ze vaak naar de randstad. Dat betekent
dan ook flink wat roulatie in je groep.
We hebben een heel gemelleerde groep.
De jongste is 12/13. de oudste 75 jaar.

Informatie
Als je als groep goed wilt blijven draai
en moet je primair zorgen dat je zelf goed
geïnformeerd bent. Zowel in Nederland als
in België hebben we goede kontakten opge
bouwd. met mensen die de ontwikkelingen
in de gaten kunnen houden. Regelmatig
bellen. Zo lukt It wel om bij te blijven.
Ja, en dan moet je ervoor zorgen dat die
informatie weer op een goede manier ge
spreid wordt. Informatie-avonden, zoals
over ramepnplannen, zijn daar een goed
middel voor. Maar dat is niet genoeg.
Dus wordt er ook regelmatig aan de weg ge
timmerd met informatiestencils en zo.
En dan: de kontakten met de pers. Heel
belangrijk om dat goed te organiseren.
En ik konstateer dat we bij de beide
regionale bladen die hier zijn: 'De
Steml en de 'Provo Zeeuwse Courant'
goede ingangen hebben.
Die scholenaktiviteiten horen natuur·
lijk ook bij het kanaliseren van de
informatie. •
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het Zure Regen boek

In de strijd tegen de kernenergie mogen we
de kolen niet vergeten. Of moeten we gewoon
zeggen: zure regen is een hot item op het
ogenblik. Hoe het ook zij, de zure regen
doet zin verpletterende invloed gelden. En
ieder heeft of krijgt daar mee te maken.
Tot in de kringen van regering en parlement
toe wordt erover gepraat in de zin van dat
er iets tegen gedaan moet worden. Nou dat
wil wat zeggen vandaag de dag.
Er wordt ook heel wat afgeleuterd over het
onderwerp. En voorlopig ziet het er nog
niet erg naar uit dat de maatregelen die
men van hogerhand dreigt te treffen ook
werkelijk afdoende zullen zijn.
Het verschijnen van 'Het zure regen boek'
moet dan ook maar dankbaar aangegrepen
worden door ieder die er meer van wil weten
of tegen wil doen.
De auteurs Dave van Ooyen en Thijs de la
Cour hebben oorzaken, effekten en maatre
gelen ter bestrijding keurig op een rijtje
gezet. In een boekje dat voor iedere ge
interesseerde leek goed toegankelijk is.
Het boekje telt 96 pagina's en is een geza
menlijke uitgave van de Vereniging Milieu
defensie en WISE. De prijs is f 12,50. Wie
het toegezonden wil krijgen betaalt daar
nog f 2,30 portokosten bij.
Besteladressen: Wise, Tsaar Peterstraat 1,
Amsterdam of: Milieuwinkel, Weteringschans
207, Amsterdam
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Aktiviteiten
'En verder heb je dan je handen vol met
akties. We zijn heel wat dingen bezig ge
weest en we zullen doorgaan.
Zo hebben we voor elkaar gekregen dat een
aantal gemeenten in Zeeuws Vlaanderen
'Atoomvrij I verklaard worden. En dat bete
kent voor ons geen kernwapens én geen kern
energie, geen opslag en geen vervoer van
nukleaire apparatuur of (afval)stoffen.
Samen met de Belgen hebben we op de spoor
rails gezeten bij anti-dumpingsakties. We
waren in Dodewaard in 180 en 181.
En we hebben meegedaan aan de blokkade-ak
ties van Stop Borssele bij de kerncentrale
daar. Helaas bestaat Stop Borssele op het
ogenblik alleen nog op papier.
Veel van ons doen mee aan de moeilijk-be
taal-akties van Stop Atoomstroom. En een
aantal mensen zijn ook de alternatieve
energie ingegaan. Eigen windmolens en zo.
Wat dat laatste betreft: we zijn nu be
zig met een aantal procedures rond het
aanvragen van een windmolen bij de ge
meente. Op die manier willen we de hele
gang die je moet maken om, met alle offi
ciële rimram, aan een windmolen te komen
op papier krijgen. Dat is weer nuttig
voor anderen. Overigens wordt hier niet
veel in de weg gelegd aan mensen die al
een wat minder officiële molen hebben
staan.
En ja, straks dan misschien het direkte
gevecht tegen Borssele 2. Dat zou trouw
ens in de wijde omgeving van Borssele op
heel breed verzet stuiten. Maar ons zullen
ze zeker op hun weg vinden als dat onzalig
plan doorgezet zou worden.'
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KERNAFVAL NA DE BMD
Met de publicatie van het eindrapport
van de Stuurgroep Maatschappelijke
Discussie Energiebeleid in januari j.l.,
is de officiële BMD afgerond. De'
procedure heeft een grote hoeveelheid
min of meer geordende informatie opge
leverd, die regering en parlement
dienen te betrekken in de besluitvorming
over het energiebeleid. Hieronder zal ik
ingaan op de problematiek van het radio
actief afval. Ik ga met name in op enkele
recente ontwikkelingen en beschrijf daar
toe enige technische, juridische en
politieke aspecten van het kernafval. Voor
een uitgebreid overzicht van de achter
gronden van het kernafval probleem verwijsB
ik naar het boek Atoomafval in Beweging.

VERTROUWEN EN TWIJFELS

De Stuurgroep merkt in het BMD-eindrapport
op dat de opberging en al dan niet opwer
king van (hoog) radioaktief afval een van
de voornaamste discussiepunten vormt mbt.
de aanvaardbaarheid van kernenergie. De
Stuurgroep wijst er op dat in kringen van
deskundigen en officiële instanties als
IAEA, OESO en EG het vertrouwen groeit dat
binnen één à twee decennia veilige en
betaalbare oplossingen zullen zijn gevond
en. De Stuurgroep constateert tevens dat
tot op heden in nog geen enkel land
definitieve oplossingen voor het hoog
radioactieve afval daadwerkelijk zijn toe
gepast. Bovendien heeft de Stuurgroep
gemerkt dat er in grote kring twijfels
bestaan over de criteria waaraan een
definitieve opbergplaats in ondergrondse
zoutkoepels moet voldoen. Bij de conclusies
zegt de Stuurgroep dat bij elke keuze die
(ivm. kernenergie) gedaan wordt, de afval
problematiek aan de orde zal zijn. De
Stuurgroep beveelt aan met kracht verder
te werken aan een oplossing hiervoor.

iOCH PROEFBORINGEN?

Het zal eenieder opvallen dat deze aanbe
veling voor velerlei uitleg vatbaar is.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
reeds op de persconferentie die de Stuur
groep hield bij de presentatie van het
eindrapport, een journalist vroeg of hier
mee gepleit werd voor proefboringen. Prof.
van Putten, lid van de Stuurgroep, ver
klaarde hierop dat Nederland een dicht-

bevolkt land is en dat het daarom niet voor
de hand ligt om in Nederland te gaan proef
boren. Waar voor wordt gepleit, aldus van
Putten, is het zoeken naar oplossingen in
internationaal verband.

~~"",l.--

Nu was er indertijd bij de discussies in de
Tweede Kamer over het houden van een BMD,
een motie aangenomen van de heer lansink
van het CDA, waarin uitgesproken werd dat
er tijdens de BMD geen proefboringen
mochten plaatsvinden. Tijdens de BMD was
er nog wel enige discussie over wat deze
motie precies inhield en of hier ook geo
hydrologische boringen voor verkenningen
van de grondwaterstromen of proefboringen
in zoutkoepels onder de Noordzee onder
vielen. Maar uiteindelijk werd deze motie
ruim geïnterpreteerd en er werd dus niet
geboord.

Misschien had de heer Lansink niet gehoord
van de uitleg van de Stuurgroep over de
aanbeveling voor nader onderzoek. Een feit
is dat hij zich kort na de publicatie van
het eindrapport uitliet over het naar zijn
mening wenselijke spoedige begin van proef
boringen in de noordelijke zoutkoepels.
Hierop ontstond in Groningen en Drenthe
enige onrust. Allerlei actievoerders namen
contact met elkaar op om te bespreken wat
men tegen deze plannen zou moeten doen. Ook
spraken noordelijke bestuurders, waaronder
partijgenoten van Lansink, hun afkeuring
over deze voornemens uit.

Inmiddels werd via zegslieden van het
ministerie van VROM bekend dat de regering
in april een notitie naar de Tweede Kamer
zou sturen waarin het regeringsbeleid voor
het kernafval zal worden uiteengezet. Het
is natuurlijk mogelijk dat dit in werkelijk
heid later wordt. Maar dit zou een aanwij
zing kunnen zijn dat de huidige rust op
actiegebied een stilte voor de storm is,
een storm die zich zal ontwikkelen in een
richting die afhangt van wat de regering
beslist.
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AD-HOC OPLOSSINGEN

Hoe deze beslissing ook uitvalt, het lijkt
me zinvol het verschijnsel proefboringen
nog eens kritisch te bekijken. De Stuurgroep
heeft opgemerkt dat het vertrouwen van des
kundigen in oplossingen toeneemt. De erva
ringen tot nu toe met onderzoek naar de
opslagmogelijkheden in zout zijn echter niet
onverdeeld gunstig. Het is dan ook niet
geheel duidelijk waarop dat toegenomen ver
trouwen van deskundigen, die overigens 10
jaar geleden al een soortgelijk vertrouwen
hadden in dergelijke oplossingen, is
gebaseerd. Als het gaat om het uitsluiten
van contact tussen het hoog radioactieve
langlevende warmteproducerende kernsplijt
ings afval en de biosfeer, dan is er niemand
die dat kan garanderen. Een bezwaar dat
Dr. den Hartog, een natuurkundige aan de
Groninger universiteit die een onderzoek
heeft gedaan naar stralingsschade in zout,
noemt is dat het probleem te snel in de
handen van technici is gegeven. De laatsten
werken met ad-hoc oplossingen voor elk nieuw
probleem dat opdoemt, zonder een volledig
overzicht te hebben over de zich mogelijk
voordoende problemen. Zo vond den Hartog dat
bij de voorgenomen opslagmethode er zich
mogelijk lokale temperatuursverhogingenin
het zout konden voordoen van enkele duizenden
graden die nog onvoorspelbare instabiliteits
effecten teweeg zouden kunnen brengen. Hierop
bedacht het ECN dat een extra verpakking hier
tegen een goede remedie zou zijn. Afgezien van
de vraag of dit zo is, wijst een dergelijke
methode op een groot vertrouwen in ons
technisch kunnen. Zoln vertrouwen is dik
wijls aanvechtbaar. M.a.w. de technici heb
ben een te optimistische visie op het pro
bleemoplossend vermogen van de moderne we
tenschap.
Het is waarschijnlijk een dergelijk ver
trouwen dat de Stuurgroep heeft aangetrof
fen bij de "deskundigen".

GEEN UITSLUITSEL

Alle kritische kanttekeningen die al voor
dat de officiäle BMD begon bij dit vooruit
gangsdenken zijn gezet, zijn blijkbaar ver
geten. Maar de kritische argumenten zijn
nog even geldig. Voor wat betreft de tech
nische kant van de kernafvalproblematiek
zijn geen garanties te geven dat voor de
lange tot zeer lange termijn het gevaar
lijke afval geen schade zal opleveren voor
mens en milieu. De menselijke faktor is
zelfs geheel voorspelbaar, zeker gezien
de lengte van de relevante periode die
de invloed van ons bestuurlijk handelen
nu, ver overstijgt. Proefboringen kunnen
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daarom nu, evenaals in 1978 geen uitslui
tsel geven over de aanvaardbaarheid van
zoutkoepels voor de opslag van het kern
splijtingsafval.
Wat het niet waarschijnlijk maakt dat er
in Nederland spoedig proefboringen komen
is het feit dat het erg duur is. Proefbo
ringen doen is volgens de daarvoor ontwik
kelde plannen namelijk meer dan het boren
van enkele gaten in het zout. Om iets van
de struktuur van de zoutkoepel te weten
te komen, dient er een komplete mijn met
schachten en galerijen aangelegd te wor
den. Dit kost op zijn minst enkele hon
derden miljoenen guldens. In de wandel
gangen wordt wel gezegd dat het veel
goedkoper is als men zich voor het kern
splijtingsafval van Borssele en Dode
waard inkoopt in een buitenlandse facili
teit. Nog afgezien van het gegeven dat
zoln faciliteit nog nergens bestaat, is
het natuurlijk de vrag of er landen zijn
die dat willen. Voor de veiligheid op de
lange termijn lijkt het mij een slechte
zaak als bijv. ontwikkelingslanden op de
ze manier als kernafvalvat voor Nederland
en wellicht ook andere West-Europese
landen zouden gaan funktioneren. Niet al
leen voor de veiligheid overigens, want
ook kan het proliferatieaspekt een rol
spelen voorzover de afvalopslagplaatsen
later nog weer zouden kunnen dienen als
winplaatsen voor grondstoffen voor kern
wapens.

Proefboringen zijn ook niet direkt te ver
wachten omdat zich daar geen Kamermeer
derheid meer voor lijkt af te tekenen
sinds de heer de Vries, fraktievoorzitter
van het CDA, op een werkbezoek in Oost
Groningen publiekelijk Lansink heeft
teruggefloten. De Vries verklaarde dat
het CDA zeker de eerste jaren geen proef
boringen wenst.



RUIMTELIJKE OROENING

Mijn verwachting is dat de regering zal
voorstellen voor het 1aa9- en midde la k
tieve afval dat nu in Zijpe wordt op
geslagen , ergens bovengronds of in de
klei of keileem vlak onder de grond een
bunker te bouwen die men beschouwt als
defin itieve opslagfaciliteit . Bovendien
verwacht ik het voorstel dat er onderhan
deli ngen met andere landen komen om al
daar het afva l op te slaan dat i n dé ja
ren negentig met name uit Frankrijk naar
Nederland zal terugkomen. Als tussen
oplossing zal men in Nederland een t ijde
lijke opslagplaats willen bouwen voor des
noods opslag gedurende zo' n vijftig jaar .
Als men toch nog proefboringen voorstelt
zal dit zijn met de bedoe l ing daar ook
bui tenlands kernafval in op te slaan.

Om deze voorstellen te verwezenlijken zal
men gebruik ma ken van de wijzigi ngen van de
wet op de Ruimtel ijke Ordening zoals die nu
in een wetsontwerp zi jn vastgelegd . Dit om
dat gemeenten en provi ncies in bestemmings
plannen dergel i jke kernafvallokaties plegen
te bemoeili jken~ zoals in Groningen en
Drente goed te zi en i s . Het rijk kr i jg t in
de nieuwe wet de bevoegdheid om recht
s t reeks~ met voorb ijgaan aan de provincie ,
aan de gemeente aanwijzi ngen te geven over
wat er in het bestemmingsplan moet staan.
De tijd waarmee de gemeenteraad r ijksplan
nen kan vert ragen zal dus beduidend kor ter
worden.

Gekoppeld aan het voortgaande gebruik van
kernenergie, als we ervan uitgaan dat de
kerncent rales Borssele en Dodewaard nog
geruime tijd open zullen zijn en nog lang
kernafval zul len producere n waar iets mee
moet gebeuren, zien we dat er centra lise
rende tendensen zitten in de verhouding
tussen het rij k en de lagere overheid .
De profeten van het technisch vooruitgangs
geloof dringen ons zaken op die we niet
wil len . Werken schrappen op wat voor manier
dan ook , aan een maatschappij die we wel
wi llen, zal dus hard nodi g blijven , ook na
de BMO .

Jan-Pieter Wind
beleidsmedewerker van de Milieufederatie
Groningen

apri 1 19B4

~ Atoomafval in Beweging,een overzicht
van de problematiek van het radioactief
afval, geschreven door medewerkers
van de Milieufederatie Groningen~

ui t gever De Haktol, Nijmegen, f 14,25
ISBN 90-70622-02-5

Noot van de redaktie :
Dit artikel werd ingeleverd voordat
mi nis ter Winsemius met zi j n afvalnota
kwam. De schr i jver heeft de plannen van
de regering aardig i ngeschat.
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OPHEFFINGEN EN ROUWRANDEN

De beweging in Zuid-Oost Gelderland

Dat 't met de AKB in Nederland niet al
te florissant gaat, zal de lezer van het
LEK-bulletin onderhand wel bekend zijn.
Toegegeven: soms is 't opzetten van een
boom over de neergang van een beweging
en de suksessen van 't verleden ook
stukken leuker dan 't ontwikkelen van
nieuwe flitsende aktiestrategieën. Maar
zonder nu in depressief gemijmer te ver
vallen, is die neergaande lijn - vooral
na de 2e blokkade bij Dodewaard - ook
voor de zuid-oostelijke regio een duide
lijk gegeven. Niet in de laatste plaats
in Nijmegen, waar het politiek-radikale
verzet binnen de anti-kernenergiestrijd
steeds nadrukkelijk aanwezig is geweest.

OPHEFFING STROOMGROEP
Ik herinner aan het getrouwtrek tussen
vooral de Nijmeegse Stroomgroep en het
LEK tussen '75 en '80 rond landelijke
demonstraties ("sluiting/geen uitbrei-
ding UC-Almelo") en de weerstanden die
de op anarchistische lijst ~eschoeide
basisgroepenbeweging en haar Dodewaard
aktievoorstellen opriepen bij landelijke
klubs, Het krachtige verzet kon zich die
tegenstellingen veroorloven.
Blootgesteld aan versnippering, ekonomi
sche krisis, aktiemoeheid, verschuiving
van interesses enz. Nijmegen is er niet
van gespaard gebleven. De opheffing van
de Nijmeegse Stroomgroep begin 1984
nadat al eerder de meeste basisgroepen
waren heengegaan - had een zeer symbo
lische betekenise

"SSK NIJMEGEN OPGEHEVEN
Het is niet onze gewoonte om het einde
van iedere anti-kernenergie aktiegroep
in Onderstroom te melden. Voor de op
richter van ons blad willen we echter
een uitzondering maken.
De Stroomgroep Stop Kernenergie in
Nijmegen heeft zichzelf opgeheven.
Hiermee verdwijnt een aktiegroep die
zo'n tien jaar lang een belangrijke
rol heeft gespeeld in allerlei akties
tegen kernenergie. Goed georganiseer
de, massale akties zijn altijd het
kenmerk geweest van de Nijmeegse
stroomgroep. Akties, die ook altijd
gepaard gingen met een vaak maanden
lange informatiekampagne.
Het meest kenmerkende element van de
Stroomgroep is altijd haar opvatting
geweest, dat plaatselijke groepen, de

9

mensen aan de basis het beleid bepalen
en niet de landelijke politieke orga
nisaties en milieugroeperingen, vere
nigd in het Landelijk Energie Komitee.
De Stroomgroep Nijmegen is woordvoer
der geweest van de radikale stroming.
Ze heeft altijd geweigerd te sjoemelen
met haar anti-kernenergiestandpunt.
Waarom heeft de Nijmeegse Stroomgroep
zichzelf opgeheven? Er waren na de Do
dewaardakties van 1981 geen goede
nieuwe aktievoorstellen. De groep werd
ook kleiner, terwijl er weinig toe-
stroom was, doordat nieuwe anti-kern-
energie aktivisten in eigen basisgroe-
pen gingen zitten. Fnuikend was ook de
alles verlammende, totaal verziekte
sfeer van het Nijmeegse Overleg, waar
een kankerend wantrouwen zich van de
verschillende partijen had meester ge
maakt. Dat heeft veel kapot gemaakt.
Het aantal mensen in Nijmegen dat zich
intensief met de strijd tegen kern
energie bezig houdt, is vanaf 1982
drastisch teruggelopen."
(Onderstroom, igr. 8, nr. 1)

In feite had de Stroomgroep met het op
zetten van de Dodewaard-Gaat-Dichtstruk-



tuur 3 jaar eerder al een zelfgekozen
graf gegraven. Alleen was toen niet dui
delijk dat die struktuur zo'n kort leven
beschoren zou zijn.

GEEN ROUWRAND

Maar toch: een definitieve rouwrand
heeft er in het Gelderse nooit echt om
heen gezeten. Natuurlijk, er is minder
publiciteit, minder mensen verzetten
meer werk, de ontwikkeling verloopt veel
minder spektakulair dan met de massale
demonstratie-akties van voorheen. En
waarschijnlijk klopt de stelling dat ak
ties ala Dodewaard niet meer haalbaar
zijn. Hèt anti-kernenergieverzet in Gel
derland veranderde van aanzien, net als
in de rest van Nederland.
Voor bestaande groepen werd (anti-kern)
energie EEN van de items, de vredes
strijd bijv. nam een belangrijke plaats
in (Wychens Energie Komitee werd Wychens
Ontwapen- en Energie Komitee), kring
loop- en schilleboerprojekten kwamen van
de grond (Arnhem, Dieren, Nijmegen), in
Apeldoorn en Nijmegen werden meerdaagse
energiemanifestaties georganiseerd die
elk duizenden bezoekers trokken. Via de
WED-organisaties werden en worden wat
meer mensen uit de regio bij het ener
giegebeuren betrokken. De Nijmeegse
Energiewinkel, die vanaf augustus 1982
draait, vervuit voor de Gelderse regio
een belangrijke depot- en informatie
funktie. Ook de energiekaravaan gaat
deze zomer weer op pad om Nederlanders
op hun vakantieadres leerzaam te ver
maken.
Dit zijn zeker niet de enige aktivitei
ten die de verschuiving van anti-kern
energie- naar energiebeweglng of ook de
toenadering tot de vredesbeweging illus
treren.
Niet dat 't allemaal even soepel gaat.
Veel klubs komen handen en tijd tekort
en door de andere, regionale bezigheden
is "het internationale karakter verloren
gegaan", zoals een lezer van Onderstroom
het uitdrukte.

GEEN PIEK

Op het kernenergiefront is naast de con
tinuing story van Kalkar eigenlijk al-
leen het antoomstroomweigeren een aktie
van betekenis. In Nijmegen is 82/83 ge
probeerd een "Belgie-groep" (Mol, Doel)
in leven te houden. Echter dat verwater
de na wat mobilisatie-aktiviteiten voor
de "Kernenergie? Da's geen werk!"-demon
stratie (Antwerpen) en na een bezet
tingsaktie in het Belgische Consulaat
(n.a,v, het dumpen van radio-aktief af-

val in zee).

Wat het atoomstroomweigeren betreft, is
het probleem dat - waarschijnlijk door
de dreigende afsluiting - nog te weinig
mensen aan de aktie deelnemen. Pas als
het er enkele honderden zijn in een stad
als Nijmegen, is een vuist naar gemeente
en energiebedrijf te maken. Nu zijn het
er zo'n 70, die, ondanks gunstige voor
uitzichten en uitgewerkte bestedings
plannen voor de geweigerde pieken, als
't aan B&W ligt, de stoppen worden uit
gedraaid.
Verder wordt er door een handjevol men
sen geweigerd in Zevenaar en ook in Arn
hem, waar men de aktie wil koppelen aan
het weigeren van defensiebelasting. Die
koppeling kan een initiatief zijn de ak
tie te verbreden en uit de marginaliteit
te halen.

KALKAR

Na de demonstratie van september 1982
tegen de snelle kweekreaktor is het mil
jardenprojekt konstant (en meestal nega
tief, dus positief voor ons) in het
zuid-oostelijke nieuws geweest. Aller
eerst natuurlijk door parlementaire dis
kussie over de verhoging van de Neder
1andse bijdrage, de weigering van een
aantal elektriciteitsbedrijven hun aan
deel op te schroeven, maar zeker ook
door een paar akties, Zoals de estafet
teloop "snelle broeders tegen de snelle
broeder" (dravende monniken in pij die
onder muzikale begeleiding en met sup
porters op de fiets een symbolische bak
steen van Nijmegen naar Kalkar droegen)
en de samen met het LEK georganiseerde
manifestatie "Kappen met Kalkar" (okto
ber 1983). Momenteel is door het Kalkar
proces van boer Maas (zie elders in dit
bulletin) het vuur aardig opgestookt. Zo
zijn in de regio tienduizenden huis-aan
huiskranten met aktuele informatie over
de kweekreaktor verspreid.
Het "regionale samenwerkingsverband"
blijft echter grotendeels tot telefoon-
tjes en puur praktische punten beperkt.
Veel ideeen en initiatieven komen uit
Nijmegen, hoewel ze er daar geen monopo
lie op hebben, zoals blijkt uit de manl- .
festatie Atomeloos in Overasselt (aan
kondiging in dit bulletin) op 13 mei.

AFVAL

Een poging van de Nijmeegse Energiewin
kel - die wat duidelijker dan voorheen
anti-kernenergiezaken wil doen - en het
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blad Onderstroom, om de problematiek van
het radioaktief afval via een (regionaal
bedoelde) openbare avond centraal te
stellen, mislukte door de zeer geringe
opkomst. Nu kwam de avond op een minder
gunstig tijdstip, omdat de overheid haar
wensen m.b.t. het afval (en natuurlijk
de nieuwe kerncentrales) nog niet be
dreigend helder heeft. Daardoor leefde
het onderwerp niet.

En misschien is dat een ontwikkeling die
nu sterker is dan vroeger en waaruit de
AKB lering moet trekken. Dat er namelijk
eerst iets aan de knikker moet zijn
voordat mensen mobiliseerbaar zijn. Heel
Bemmel stond In 1983 op z'n kop toen mi
nister Winsemius deze plaats mogelijk
als lokatie voor de (tijdelijke) opslag
van het laag- en middelradioaktief afval
zou gaan aanwijzen (uiteindelijk werd 't
het ECNterrein in de gemeente Zijpe).
Die reaktie toont aan dat je dan welis
waar niet "zomaar" meel' een paar bussen
voor Middelburg vol mebillseert, maal'
dat anti-kernenergiestandpunten wel de
gelijk zeel' gevoelig liggen wanneer men
sen direkt getroffen worden.
M.b.t. Kalkar zie je ook, dat nu de in
bedrijfname konkreet voor de deur staat
(zomer 1985), de aktiebereidheid begint
toe te nemen.
Of die bereidheid in de Gelderse regio
ook gevolgen heeft - en dan hoeft het
geen revolutie te zijn - is een tweede.
Dat zal onder meer afhangen van een
groeiende groep aktieven die de kar mee
gaan trekken.

Ronaid Jansen

Jurister ij tegen
kernenergie

Door enkele mensen uit de anti-kernener
giebeweging is onlangs de STICHTING
KRITISCHE MASSA opgericht. Deze stich
ting wil stimuleren dat ook via de rech
ter meer tegen kernenergie gestreden
wordt.
In de eerste plaats wil Kritische Massa
mensen en groepen helpen die zelf een
proces aan willen spannen. In de tweede
plaats wil de Stichting zelf procederen.
Vooral wanneer anderen het gevaar lopen
"niet ontvankelijk" te worden verklaard.
Dit wil zeggen dat de rechter beslist
dat je geen belang hebt bij het proces~

Kritische Massa heeft zijn statuten zo
danig opgesteld dat zij altijd als be
langhebbende kan worden gezien.
De Stichting wil met name helpen bij
procedures, in volgorde van belangrijk
heid, op de gebieden:
til. De spl ijtstofketen zoals die in het
bijzonder wordt uitgebreid (proef
boringen).
2. Buitenlandse ontwikkelingen die ons
(gaan) raken (bijv. Kalkar).
3. Aansprakelijkheid op grond van Ne
derlands recht (verbetering van de
rechtsbescherming).
4. Kernenergie in de wetenschap (bijv.
de KEMA).
5. Bestaande toepassingen van kernener
gie (bijv. Borssele).
6. Industrieele toepassingen (bijv.
rookmelders. u

Kritische Massa houdt momenteel een en
quete onder aktiegroepen over hun bezig
heden. Meer informatie bij:
St. Kritische Massa
Janbuitensingel 3
6811 AA Arnhem, 085-515089
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Kalkar Kamer draait om hete brij

De Tweede Kamer heeft in meerderheid be
sloten mee te blijven doen aan het Kal
karprojekt. Verzet van de progressieve
frakties baatte niet.

Opvallend was dat de regering als voor
naamste argument had dat Nederland vol
kenrechtelijk verplicht zou zijn mee te
blijven doen. Prof. H. Post, van de Uni
versiteit van Amsterdam, had in een ver
trouwelijk onderzoek echter aan de ka
merleden gemeld dat er volgens hem geen
sprake was van een volkenrechtelijke
verplichting. Door middel van citaten
toonde hij aan dat IImen eerder geneigd
(zou) zijn te stellen dat de betrokken
staten er naar hebben gestreefd hun sa
menwerking juist NIET volkenrechtelijk
vast te leggen".

POPPENKAST

De diskussie die volgde in de Vaste Ka
merkommissie Ekonomische Zaken was een
misselijk makende poppenkast. De brief
van Post moest vertrouwelijk blijven,
omdat hij citeerde uit stukken die ook
allemaal vertrouwelijk moesten blijven.
Van Aardenne verdedigde die vertrouwe
lijkheid met het argument dat West
Duitsland en, vooral, Belgie. Hij hield
bovendien vol dat er wel degelijk sprake
was van volkenrechtelijke verplich
tingen. IIJuristen leven van het met el
kaar oneens zijn", was zijn arrogante
visie op het verhaal van Post.
lansink (CDA) en Rempt-Halmans (VVD)
haalden vreemde capriolen uit. lansink,
wiens enige levensdoel het schijnt te
zijn in de publiciteit te komen met
prikkelende uitspraken, beweerde dat het
CDA de vraag of Nederland verplicht is
mee te blijven doen niet relevant vindt,
want het CDA vindt het sowieso een prima
projekt, veiliger dan gewone kernreak
toren. Rempt-Halmans hield stijf vol in
de geheime stukken gelezen te hebben dat
Nederland verplicht was mee te blijven
doen. En sloot zich aan bij lansink dat
de kweekreaktor een nuttig ding is. CDA
en VVD blijken ineens enthousiast te
zijn over het projekt, terwijl de rege
ring het al sinds jaren, bij monde van
Van Aardenne, duidelijk als een misser

bestempelt en duidelijk maakt spijt te
hebben eraan begonnen te zijn.
PvdAer Zijlstra en PSPer Van Der Spek,
de een voorzichtig, de ander met nauwe
lijks verborgen ergernis, proberen zo
veel mogelijk van de vertrouwelijke fei
ten boven tafel te krijgen. Maar wat zij
suggereerden werd door de anderen glas
hard ontkend.

ZONDER OPENBAARHEID GEEN DEMOKRATIE

Als aktievoerder sta je machteloos. Je
bent afhankelijk van IIl ekken ll

• Is er
sprake van een parlementair-demokrati
sche besluitvorming als de kamerleden
nauwelijks de regering kunnen kontrole
renen het "volk" haar "vertegenwoordi
gers ll al helemaal niet? Nee, natuurlijk
niet.
Van Aardenne maakte met zijn weigering
de brief van Post openbaar te maken, het
funktioneren van de demokratie in Neder
land afhankelijk van de gewoonten in
Belgie en West-Duitsland. Hij noemde de
vraag om openbaarheid "een wat hollandse
behoefte". Inderdaad had de Belgische
regering hem bericht dat het voor haar
niet gebruikelijk is internationale
overeenkomsten openbaar te maken. "Zeker
niet waar het kernenergie-overeenkomsten
betreft 11• De West-Duitse regering had
geen bezwaar tegen openbaarmaking van
enkele stukken, maar wel tegen dat van
het Risiko-Beteiligungs-Vertrag (rege
ling tussen de eigenaren van Kalkar en
de drie regeringen over de verlieskosten
als Kalkar gaat draaien). Want dat ver
drag moet volgens de West-Duitsers dras
tisch herzien worden. Omdat de toen af
gesproken maximumbijdrage van de drie
landen samen, 150 miljoen DM, slechts
een schijntje van de werkelijke verlie
zen dreigen te worden (zie ook het spe
ciale LEKbulletin 84/2).

Maar het lijkt erop alsof ook de Neder
landse regering veel prijs stelt op ge
heimhouding. Theo Hafmans, die al een
half jaar lang bij de Raad van State
probeert deze stukken boven water te
krijgen, kan er van meepraten. Het Mini
sterie van Ekonomische Zaken stuurt z'n
duurste ambtenaren om te voorkomen dat
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hij z'n zin krijgt. En toen de brief van
Post uitlekte en Bram vd. Lek (eerste
Kamerlid PSP) vroeg nu de stukken maar
openbaar te maken, volhardde Van Aarden
ne.

LEK MAAKTE BRIEF VAN POST OPENBAAR

Verdragen die het daglicht niet kunnen
verdragen, zouden ongeldig moeten worden
verklaard. Openbaarheid is de eerste
voorwaarde voor demokratie.
Toen het LEK de brief van Post kreeg,
aarzelde het dan ook niet deze in de
openbaarheid te brengen. Nog juist voor
de stemmingen in de Tweede Kamer. Kran
ten die de brief bespraken onderschreven

de konklusie dat Nederland uit het Kal
karprojekt zou kunnen treden. Maar omdat
CDA en VVD zich al hadden ingedekt (zie
boven), maakte het allemaal niet uit.

PVDA EN DE HEILIGE SPELREGELS

Je zou zeggen dat kamerleden die hun
werk serieus nemen blij zouden zijn met
de aktie van het LEK. Openbaarheid ver
groot de kans dat er op demokratische
manier besluiten genomen kunnen worden.
Buitengewoon vreemd was dan ook de re
aktie van PvdAer Zijlstra via de KRO
radio. Hij vond het vooral jammer dat de
bri ef was uitge1ekt. "We hadden nu een
maal afgesproken dat die vertrouwelijk
zou blijven. Dat zijn nu eenmaal de par
lementaire spelregels."
Kamerleden zouden geen enkele vertrouwe
lijkheid (mits het niet om zeer persoon
lijke zaken gaat) moeten aksepteren.
Daarmee ondergraven ze de demokratie. En
in het geval van Kalkar geeft de huidige
gang van zaken de linkse partijen alle
recht om na de verkiezingen te proberen,
in gunstiger verhoudingen, de zaken weer
terug te draaien. Sterker, het is hun
plicht, willen ze de demokratie serieus
nemen.

John Hontelez

Kalkar Proces verloren, maar we gaan door

Op 12 april maakte réchter Elsing van
het Verwaltungsgericht Dusseldorf bekend
dat hij de klachten van boer Maas tegen
de landsregering van Nordrhein-Westfalen
afwees. Tien klachten had Maas, tien
klachten over veranderingen die de
landsregering had aangebracht in reeds
verleende vergunningen, zonder dat op
nieuw inspraak mogelijk was. Verande
ringen die de kweekreaktor nog onveili
ger maakte.

Maas wordt gesteund door de nederlandse
en westduitse anti-kernenergiebeweging.
De Stichting Kalkarproces verzamelt al
sinds 1976 geld voor zijn processen en
daarnaast verzorgt het een deel van de
wetenschappelijke ondersteuning. Vlak
voor het proces in Dusseldorf bracht
deze stichting, in samenwerking met het
LEK en met gelderse anti-Kalkargroepen

een krantje uit. Als LEKbulletin 84/2
heb je dit krantje ook gekregen. Het
werd in een oplage van 65.000 in de
(nederlandse) omgeving verspreid. Op
deze en andere manieren werd de eerste
vier maanden van 1984 zoln fl. 50.000
voor Maas verzameld. Daarnaast kreeg
Maas tientallen brieven van mensen die
hem steun betuigden.

ALLES TEVERGEEFS?

Is dat geld tevergeefs verzameld? Is het
proces voor niets geweest? Het antwoord
moet NEE zijn. De processen van Maas
hebben reeds tot veel wetenschappelijke
diskussie geleid. Ze zijn een van de
faktoren geweest in het besluit van de
Bondsdag eind 1978 om een speciale
Enquete Kommissie in te stellen om uit
te zoeken of Kalkar wel zo veilig was
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als beweerd. Een van de redenen om
daaraan te twijfelen waren de rapporten
van dr. R. Webb uit de USA, die in op
dracht van Maas berekeningen had gedaan.
Hij kwam tot de konklusie dat er zich
explosies in de reaktor kunnen voordoen
die vele malen groter zijn dan het reak
torvat kan hebben. De Enquete Kommissie
zette twee onderzoeksgroepen aan het
werk. De ene, aangesloten bij de Gesell
schaft fur Reaktor Sicherheit, behorend
tot de atoomlobby, kwam tot de konklusie
dat Kalkar niet onveiliger was dan gewo
ne kerncentrales. De andere, de For
schungs Gruppe Schneller Bruter, kwam
tot hele andere konklusies (zie ook het
vorige, speciale, bulletin). Uit deze
F.G.S.B. kwamen de vier deskundigen
voort, die Maas in april in Dusseldorf
bijstonden.

EEN ONGELIJKE STRIJD

Maas had een uitstekende advokaat,
dr. de Witt, en vier deskundigen bij
zich. De tegenpartij stuurde twee advo
katen en zoln VEERTIG deskundigen.
Inklusief deskundigen van de eigenaren
van de kweekreaktor. Ook de getuigen
deskundigen waren zonder uitzondering op
de hand van Kalkar. Om het niet te duur
te maken voor Maas had de rechtbank be
sloten niet teveel getuigen-deskundigen
uit te nodigen. Dat had wel als nadeel
dat kritische geluiden alleen maar van
de deskundigen van Maas kwamen. Die
weerden zich dan ook geducht. Maar het
blijft een ongelijke strijd. De rechter
stond voor de keus om een groot deel van
de gevestigde wetenschap te bruskeren op
grond van onzekerheden die Maas l mensen
naar voren brachten, of Maas met zijn
mensen met lege handen naar huis te
sturen. Het laatste gebeurde, maar niet
helemaal.

GOEDE UITGANGSPOSITIE

De rechter heeft Maas wel een goede uit
gangspositie bezorgd voor verdere juri
dische strijd. De landsregering heeft op
het proces betoogd dat de eerste bouw
vergunning, in 1973 afgegeven, in feite
een "koncept-vergunning" voor de hele
bouwen inbedrijfstelling was. Daarmee
zou de landsregering niet veel vrijheid
meer hebben om bij de vervolgvergunnin
gen hele nieuwe eisen "naar de huidige
stand van wetenschap en techniek" te
stellen. De rechter wees deze opvatting
af, en dat geeft Maas een sterkere posi
tie bij bijvoorbeeld het bezwaar maken
tegen de vergunning voor inbedrijfstel
ling. Zelfs als hij nu niet in beroep
gaat, kan hij tegen volgende vergunnin-
gen procederen. Maas moet dan wel aan
kunnen tonen dat de centrale niet veilig
in bedrijf gezet zal worden. De rechter
zei verder dat vergunningen te herroepen
zijn wanneer er wetenschappelijke bewij
zen zijn dat de centrale niet in alle
omstandigheden onder kontrole te houden
is.
Maar wel moet Maas duidelijker dan
nu aantonen dat er zich ongelukken voor
kunnen doen die gevaarlijke hoeveelheden
radioaktiviteit in de omgeving doen be
landen. Daarvan wat de rechter nu niet
overtuigd.
Verder heeft hij vastgesteld dat een
klager als Maas niet met komp1ete onge
valsscenarios hoeft komen aanzetten. Dat
is voor een burger volstrekt onbetaal
baar. Genoeg is het aan te tonen dat er
sprake is van onveiligheid.

Pas wanneer de schriftelijke toelichting
van de rechtbank voorhanden is, kunnen
de nederlandse en duitse Ka1karproces
groepen samen met Maas en De Witt be
slissen over in hoger beroep gaan.
Waarschijnlijk zal voor enkele klachten
in hoger beroep gegaan worden, in een
beroepszaak waar ook een, al jarenlang
liggend, beroep tegen de allereerste
bouwvergunning aan de orde zal komen.
Volgend jaar, in Munster.
Kalkar moet gestopt worden. en de kleine
kans dat dat via de rechter kan. mag
niet blijven liggen. Bovendien geeft het
opnieuw de mogelijkheid de onveiligheid
van Kalkar te benadrukken.

John Hontelez
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Kalkar Verslag Deskundigenslag Düsseldorf

De aanklacht van Maas richtte zich op
het gehele terrein van zwakke plekken
van de kweekreaktor. Aardbevingen, na
triumbranden, neerstorten van vliegtui
gen, falen van de koelsystemen, reaktor
tankbreuk en natuurlijk de alles verwoe
stende explosie. In grote lijnen was het
dezelfde diskussie die ook twee jaar ge
leden binnen de Enquete Kommissie van
het west-duitse parlement had gespeeld.
Hoewel, diskussie?

Vijf dagen lang verkondigde de ene na de
de andere, door het gerechtshof als on
partijdig uitgenodigde deskundige, dat
de klagers veel te hypothetische aanna
mes hadden, fysisch onjuiste modellen
hanteerden of de specifieke situatie in
Kalkar niet in ogenschouw genomen had
den. Vaak zonder op de eigenlijke vraag
antwoord te geven. De beklaagden konden
het merendeel van de tijd rustig achter
over blijven zitten. Zelfs de rechter
verloor dodr deze ongelijke strijd de
juiste procesgang uit het oog. Nadat hij
zo'n deskundige al bedankt had voor
diens toelichting, bedacht hij zich:
IIIk neem tenminste aan dat er van de an
dere zijde geen vragen zijn ll

• Er ging
even een gegrinnik door het anders zo
vormelijke deel van de zaal.

BETHE-TAIT ONGEVAL

Hoofdschotel in de woordenwisselingen
vormde het Bethe-Tait ongeval, een al
leen bij kweekreaktoren voorkomende sto
ring waarbij het splitsingsproces onkon
trol eerbaar toeneemt. De centrale vragen
betroffen de kans op en de mogelijke ge
volgen van zo'n Bethe-Tait ongeval. Deze
vragen echter werpen automatisch onover
komelijke barrieres op tussen voor- en
tegenstandrs. De laatsten vinden het ri
siko onaanvaardbaar zodra er ongevals
scenario's denkbaar zijn die een verwoe
sting van het reaktorcontainment tot ge
volg hebben, ONGEACHT DE KANS OP ZO'N
ONGELUK. Voorstanders vinden die scena
rio's te hypothetisch, zoals zij dat
noemen, en weigeren met dergelijke on
waarschijnlijkheden rekening te houden.
Ook over het verloop van zo'n storing
zijn zij veel optimistischer. Bij hen
dooft het splijtingsproces altijd op
tijd uit en ze geloven niet in een sto-

ring waarbij een eerste explosie een
tweede, veel verwoestender explosie ver
oorzaakt.
Op dit tweetrapsmechanisme berusten de
scenarios van de klagers. In feite zijn
het uitwerkingen van de oude Webb-rap
porten, in geavanceerdere computerpro
gramma's doorgerekend door de kritische
onderzoeksgroep van de Enquete Kommis
sie. Konklusies: Er zijn in Kalkar onge
lukken mogelijk die duizenden tot mil
joenen doden en tienduizenden vierkante
kilometers onbewoonbaar gebied tot ge
volg hebben.
Als getuige~deskundige was dr. Scharfe
van het G.R.S. opgeroepen. Deze Gesell
schaft fur Reaktor Sicherheit is de of
ficiele onderzoeksinstantie die de En
quete Kommissie voorrekende dat de Kal-

karcentrale veilig genoeg is; dit om de
positie van de onpartijdige deskundige
te bepalen. Dr. Scharfe schatte het al
lemaal niet zo duister in. De bereke
ningen van de klagers aan een Bethe-Tait
ongeval waren op een in Amerika ontwik
keld computerprogramma (SIMMER) uitge
voerd. Dat programma was niet zonder
meer bruikbaar voor de Kalkarcentrale.
Er moest wat geschoven worden met input
parameters en omzettingskoErfficiënten
omdat de kern van de Kalkarcentrale an
ders was dan de voer dit programma ge
bruikte (van de Clinch River Breeder Re
actor) en omdat er binnen het GRS nu
eenmaal andere ideeen leefden over de
overdracht van bijvoorbeeld warmte-ener
gie naar mechanische energie. Door deze
aannames werden mildere explosies ver
wacht dan op grond van het amerikaanse
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model berekend werden, en werd de kans
op een tweede, verwoestende explosie zo
klein geacht dat het GRS deze ongevallen
als onwaarschijnlijk. hypothetisch. en
dus niet ter zake doend beschouwde.
Voornamelijk op grond van KWALITATIEVE
diskussies ("ik geloof niet dat •.. ) was
men binnen het GRS tot de konklusie ge
komen dat het niet zoln vaart zou lopen
met deze tweede, verwoestende explosie.
Een aanbod van de klagers om hun bereke
ningen (kwantitatief dus) te bestuderen
wees hij van de hand met het argument
dat de kans op een dergelijk on~eval te
klein was om serieus in overweglng ge
nomen te kunnen worden. Om het geheel
toch een wat cijfermatig aanzien te ge
ven vermeldde Scharfe plotseling het be-

staan van een interne notitie waarin wel
het .een en ander kwantitatief was door
gerekend. Verder was er niets. maar dan
ook echt niets van dit dokument bekend:
de datum van verschijning niet. etc. Het
leek dan ook niet meer dan een soort
overva1struuk om de indruk te wekken dat
het GRS wel ooit eens iets echt doorge
rekend had. De hele gang van zaken ont
lokte de hoofdrechter de uitspraak dat
hij "niet alleen objektief wilde lijken.
maar het ook wilde zijn".

Tot zover de Bethe-Tait diskussie. die
anderhalve dag in beslag nam. De overige
vragen waren voor dit verslag minder in
teressant; ze maakten hooguit eens te
meer de weigering van Scharfe c.s. dui
delijk om op de scenario's van de kla
gers in te gaan. Vûor hen kon het niet
anders dan dat een ongeval beneden de
370 MJ reaktortanksterkte zou blijven.

REAKTORTANK

Over die reaktortank zelf ging het een
andere dag. Is die nog wel bestand tegen
370 MJ (of tegen 150 MJ. want dat komt
volgens de officiele rapporten op het
zelfde neer)? Ligt de tank nu niet al
jaren weg te roesten en hebben ze hem
niet al moeten affrezen omdat er haar
haarscheurtjes in waren gekomen? De kla
gers gingen nog een stap verder: eenmaal
in bedrijf genomen zou de tank al na een
jaar bij lange na niet meer aan de norm
kunnen voldoen door de zware belasting
waaraan hij bloot zou staan. Hoge tempe
raturen, grote temperatuurverschillen

met daardoor grote warmtespanningen (zet
maar eens een glazen pot met hete thee
op een stenen aanrecht), en sterke neu
tronenstraling zouden de tank na een
jaar of tien zelfs nergens meer tegen
bestand laten zijn. Daarenboven was het
tankmateriaal gevoelig voor interkris
tallijne korrosie. een soort roesting
ten gevolge van de wisselwerking van de
materiaalbestanddelen (chroom, ijzer)
met bijvoorbeeld zuurstof of chloorver
bindingen.

Getuige-deskundige prof. Kussmaul (oud
medewerker van de Bundes Anstalt fur
Materialpr~fung) was een andere mening
toegedaan. Het was een prima staaltje
dat men voor die reaktortank gebruikt
had. Zeer temperatuurvast, roestbesten
dig en met een groot rekvermogen. dat
wil zeggen in staat een grote energie
stoot op te vangen. Goed, het was gevoe
lig voor interkristallijne korrosie,
maar die verzwakking bleef binnen de
perken.
In feite wou Kussmaul de wetenschappe
lijk ondersteuner van boer Maas. ir.
Reiner Szepan, eens op zijn nummer zet
ten. Szepan had vroeger voor de GRS ge
werkt en was dus een overloper. Volgens
Kussmaul had Szepan begrippen door el-
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kaar gegooid en grafieken verkeerd ge
interpreteerd. op een manier zoals hij
(Kussmaul) nog wel eens bij studenten
zag. maar op dit nivo..•• Trouwens. met
die temperatuurverschillen viel het best
mee. dat ging allemaal heel geleidelijk.
Hoewel hij het eigenlijk ook zelf deed.
vond hij dat je niet over zo'n lange
termijn kon voorspellen. Je moest die
centrale gewoon in bedrijf nemen en na
een jaar of twee kon je dan zinnig pra
ten over het gedrag van het materiaal.

Dat geleidelijke temperatuurverloop
kreeg nog een opmerkelijk staartje. Na
dat hij zijn bewering tegenover expli
ciete vragen van de rechters nog eens
bevestigd had. volhardde hij ook tijdens
het vragenvuur van Szepan. Terwijl iede
reen op zijn klompen aan kan voelen dat
er in het door Szepan beschouwde gebied
- ter hoogte waarvan het natrium uit de
kern komt - grote temperatuurverschillen
zijn: 370 en 540 graden Celsius van in
gaand respekUevelijk uittredend na
trium. De advokaat van Maas. de Witt.
kwam de volgende ochtend dan ook met een
rapport dat die temperatuurverschillen
nog eens bevestigde. Nu begonnen de be
klaagden te steigeren. De termijn voor
bewijsstukken was gesloten. vonden zij.

Oe ochtend daarop kwam men er weer op
terug. Jullie hebben de tank en rooster
plaat (waar de splijtstofstaven in
hangen) na de vergunningverlening toch
afgefreesd vanwege de korrosie. vond de
rechter. Wellicht voldoen ze niet meer
aan de eisen. Roosterplaat is rooster
plaat. betoogden de beklaagden. Of die
aan de normen voldeed. moest men maar
bij de inbedrijfname kontroleren. Alsof
niemand dan nog in de geTnstalleerde
tank met splijtstof wil kruipen.

GEVAREN VAN BUITENAF

Maas' deskundigen waren van mening dat
ook de gevaren van buitenaf onderschat
zijn. Zo zou Kalkar niet bestand zijn
tegen een neerstortend vlie9tuig en te
gen aardbevingen boven een (in dat ge
bied mogelijke) sterkte.
De rechter deelde aan het begin van het
proces mee dat de burgerlijke lucht
vaartautoriteiten hadden doorgegeven dat
Kalkar niet in of in de buurt van een
vliegroute lag. Maar dat gold niet voor
militaire vliegtuigen. Enkele kilometers
van de reaktor-in-aanbouw ligt het
engelse militaire vliegveld Laarbruch.

Er worden gemiddeld jaarlijks 5409
oefenvluchten uitgevoerd. boven Kalkar
tot minimaal 500 voet (150 meter) en
oostwaards van Kalkar tot minimaal 250
voet. In een telegram deelden de mili
taire autoriteiten mee dat in de voor
schriften staat dat zo mogelijk niet
over kerncentrales gevlogen mag worden.
alleen gevl0gen mag worden met minimaal
5 km. zicht (en alleen van maandag tot
vrijdag tussen 7 en 17.00 uur). In het
telegram werd gewezen op een berekening
die uitwees dat de kans dat er ergens in
West-Duitsland een militair vliegtuig op
een kerncentrale zou storten 1 op de
10.000.000 jaar zou zijn. Met een
straaljager met motorpech zou nog 10-15
km. gemanouvreerd kunnen worden.
Deze optimistische geluiden kunnen
echter niet ongedaan maken dat in 1982
nog een straaljager op slechts enkele
(vlieg)sekonden van de Kalkarreaktor is
neergestort. Het is ook uiterst onwaar
schijnlijk dat een straaljager die zo
laag vliegt als bij Kalkar nog 10-15 km.
manouvreerruimte heeft.

Over de mogelijke sterkte van aard
bevingen en de bodemsterkte bij Kalkar
is lang stilgestaan. Prof. Ahorner was
door de rechtbank uitgenodigd zijn visie
hierop te geven. Ahorner verdedigde een
historisch onderzoek. waar hij zelf bij
betrokken was geweest. naar de maximaal
te verwachten kracht van aardbevingen in
het gebied. Dit onderzoek kwam uit op 7
op de 12 punten tellende MSKschaal.
Roland Kollert, ondersteuner van Maas.
liet niet veel over van die konklusie.
Hij wees erop dat het onderzoek pre
tendeerde de ervaringen van de afgelopen
1000 jaar geanalyseerd te hebben, maar
pas na 1700 zijn er wetenschappelijke
methodes ontwikkeld om aardbevingen
te registreren. Ahorner verdedigde zich
met het argument dat ze ook geologische
gegevens (over het gedrag van dit gebied
in het kwartiar) hebben meegenomen.
Kollert wees op sterkere aardbevingen
die plaats hebben gevonden in het Neder-
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rijnse gebied (ten noorden van de
Alpen). Ahorner stelde dat er theore
tisch een kans bestaat op een sterkere
aardbeving (8 op de MSKschaal), maar die
kans is zo klein dat daar geen rekening
mee is gehouden. Zelfs de kans op een
aardbeving van 7 zou slechts eens in de
vier miljoen jaar zijn.

MEDELIJDEN

Vijf dagen lang ging het zo. Omdat het
hof alle stukken voor zich had liggen,
wilde het geen opsomming van al het ge
schrevene, maar een diskussie die moge
lijke onduidelijkheden zou kunnen ophel
deren. Voornaamste taak van de klagers

Kalkar
GEEN VERHOGING SEP-BIJDRAGE

Naast de tegenslagen in de Kalkarstrijd.
ook eens een sukses. De direktie van de
SEP kreeg op 26 april j.l. niet voldoen
de Commissarissen en Aandeelhouders ach
ter zich om haar aandelenkapitaal in de
kweekreaktor te vergroten. Een week er
voor werd dat al duidelijk. want naast
de provincie Noord-Holland en de gemeen
te Amsterdam besloot ook het bestuur van
het Elektriciteitsbedrijf van Groningen
en Drente te volharden in haar verzet.
En dat was al voldoende (want meer dan
25% van de SEPaandee1houders).
Verheugend was dat nu bovendien de
grootste aandeelhouder. het Elektrici
teitsbedrijf Zuid-Holland (EZH). zich
schaarde in de rij Kalkar-tegenstanders.
Zodoende was de verhouding in de Raad
van Commissarissen 5 tegen 7 (de EZH
heeft 2 Commissarissen. de andere be
drijven 1), in de Raad van Aandeelhou
ders 47 tegen 63 stemmen.

was dan ook te laten zien dat de stel
ligheid waarmee de getuige-deskundigen
hun beweringen deden, geheel niet te
recht was. Soms lukte dat heel aardig.
Roland Kollert bijvoorbeeld bestreed hen
met hun eigen middelen. Op een gegeven
moment had hij zoveel citaten uit oudere
artikelen van de getuigen aangehaald,
dat de ambtenaren het niet meer konden
bijbenen. Zenuwachtig liepen ze door
elkaar, op zoek naar de bedoelde stuk
ken. De rechter kreeg medelijden met
hen: "Aber Herr Kollert, sehen Sie mal,
die andere Seite ist ja ganz unruhig".

Joep Engels
Marc Van Lieshout
John Hontelez

De EZH was pas op het laatste moment om
gegaan. Rotterdam. een van de zes deel
nemers in dit bedrijf, was al langer te
gen Kalkar. de Provincie ook min of
meer, maar de andere deelnemers, Delft,
Leiden, Den Haag, Gouda en Dordrecht,
waren voor. Door mensen uit PSP, PPR en
PvdA werden de afgelopen maanden po
gingen ondernomen om de stemming in de
ElH om te doen slaan. Blijkbaar met suk
ses.
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Kalkar
GEMEENTEN TEGEN KALKAR

31 augustus vorig jaar stuurde het LEK
een verzoek aan alle gemeenten en pro
vincies te protesteren tegen voortzet
ting van de Nederlandse deelname aan
Kalkar. We kregen er een groot aantal
reakties op, de meeste negatief. Hieron
der een opsomming van de positieve reak
ties.
ALKMAAR BEERTA DEN HELDER (adhesie
aan standpunt Provo Noord-Holland tegen
verhoging aandelenkapitaal SEP in Kal
kar) DOESBURG (ook advertentie onder
tekent die in februari in drie kranten
stond) HOOGEZAND-SAPPEMEER (herbevesti
ging standpunt 10-2-75) MUNTENDAM
NIJMEGEN (herbevestigin9 standpunt 6-10
82) OOSTSTELLINGWERF (ook advertentie
ondertekend) OOSTZAAN (adhesie aan
besluit Provo Staten N.Holland) OUDE
PEKELA (herbevestiging anti-kernenergie
standpunt 23-2-81) PANNERDEN RAVEN
STEIN(ook advertentie) ROZENBURG
SCHEEMDA VLAARDINGEN (herbevestiging
standpunt 2-10-74) WINSCHOTEN (alge
meen anti-kernenergiestandpunt) WORMER
ZALTBOMMEL (ook advertentie) ZUTPHEN.
Deze lijst is niet volledig, van veel
gemeenten hebben we helemaal geen be
richt gehad.

Leuk geprobeerd
PVDA SCHRIJFT NOTA OVER ENERGIE EN
MILIEU

DE PvdA heeft een nota geschreven. In de
ondertitel wordt iets verduidelijkt over
de inhoud: "een diskussienota over ener
gie, milieu en ekonomie in een lange
termijn perspektief, mede naar aanlei
ding van het eindrapport van de Stuur
groep Maatschappelijke Diskussie Ener
giebeleid". De nota is geschreven door
de Overleggroep Ekonomie en Milieu van
de PvdA (een samenwerkingsverband tussen
de Tweede Kamerfraktie, Partijbestuur en
de zgn. funktionele werkgroep milieu en
energie).
Onlangs werden een aantal milieu- en
energieorganisaties uitgenodigd om met
deze overleggroep van gedachten te wis
selen over de inhoud van de nota. Er was
waardering dat er nu zo'n nota op tafel
ligt. Er was in meer of minder sterke
bewoordingen kritiek op het vrijblijven
de karakter van de nota. Omdat het een
lange termijnnota is, was dat laatste

niet zo verwonderlijk. Milieu- en ener
gieorganisaties zijn wel geinteresseerd
in lange termijn doelstellingen, maar
nog veel MEER in korte termijn maatrege
len. Wanneer het om die link gaat, raakt
de PvdAnota enigszins op het hellende
vlak. Tussen de regels door vallen di
verse tegenstrijdigheden te signaleren.
Op pag. 16 staat bi jvoorbee1d: "ons
(stroom)importbeleid mag er nimmer toe
leiden dat er mede daardoor buitenlandse
kerncentrales bij worden gebouwd of on
rendabele kerncentrales is stand worden
gehouden. 1I Dat lijkt moeilijk te rijmen
met een passage op diezelf~e pagina,
waar staat: lier bestaan echter de komen
de jaren de mogelijkheden om desgewenst
stroom in het buitenland te kopen. 1I En
op pag. 19 staat: IIInvoer van buiten
landse stroom is aanvaardbaar (.... )" Hoe
zit dat nu?
In een uitgebreid schriftelijke kommen
taar heeft Theo Potma een hele reeks van
dergelijke tegenstrijdigheden op een
rijtje gezet. Gevraagd werd vooral om
een duidelijke beleidsprioriteit voor
milieubehoud en om dit tot uitdrukking
te brengen in het beleidsinstrumenta
rium.
Voorzitter Max van den Berg stelde dat
de nota voor wat betreft haar uitgangs
punten bepalend zal zijn voor de poli
tieke opstelling van de PvdA in de ko
mende tijd. Van verschillende kanten
werd (met het oog hierop) aangedrongen
op een duidelijke(r) vertaling van de
nota naarhet konkrete beleid en naar het
lokale nivo. Dat laatste sluit aan op
het feit dat op lokaal nivo veel PvdA
ers bestuursfunkties bekleden en op de
lokale organisatievorm van veel milieu
en energieakties. De PvdA heeft toege
zegd te bekijken in hoeverre in deze
richting met de nota kan worden verder
gegaan. Voor na de vakantie is een ver
volgbijeenkomst gepland.

Herman Verhagen
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nieuws van Dodewaard
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waarschijnlijk ter ondersteun ing van zijn
"deskundigheid") :

"Ik heb in het bovenstaande slechts
enkele kant t ekeningen gemaakt naar
aanleidi ng van de Dodewaartse uVier
daagse" i n septenber 1981. Veel bleef
onbesproken . In verschillende spreek
beurten waarvoor ik later ben "inge
huurd". werden ook andere facetten
belicht zoals de relat ie met de media ,
de verhouding in het driehoeksoverleg.
Haagse besprek ingen. kontakten met en
de verhouding tot de kommissaris van
de Koningin , idem wat betreft de mi
nister van Binnen landse zaken, behan
deling in het parlement (beantwoording
van geste lde vragen. en daar waren
vele speciale bij :) enz:"

Tussendoor geeft Goldberg in zijn opstel
wat gemeenplaatsen over de door hem op
gestelde rege ls waaraan de demonstranten
zich te houden hadden; over het feit dat
90%van de AKS-ers goedwi l l end was, en
over de houding va n -wat hij noemt- de
plaatsel ijke bevolking . Wat de - zogenaam
de- plaatselijke bevolking bet reft ve~

telt de waarnemend burgemees ter :
"Hi erbi j dient dan nog te worden aange
tekend dat het vroegtijdig "naar huis
gaan" van de demonstranten ook een
gevolg i s geweest van het optreden van
de plaatsel i jke bevo l king ~ die het
niet meer "nam" en ook ging demonstre
ren tegen de AKB-ers in . Ge l ukk ig op
korrekte wij ze zodat de M. E. niet ook

"Nieuws van Dodewaard" i s een propaganda
krantj e dat uitgegeven wordt door de GKN .
Het wo rdt grat is vers preid i n een groot
deel van de betuwe en het land van maas
en waal. rondom de kerncentrale Dodewaard.
Het zal niemand verbazen dat men in het
krant j e alleen onkri ti sche verhalen pr6
kernenergi e leest. en dat men zichzelf de
"hemel i n pri j st" . Er zijn mensen die de
me thode van dit krantje li jken te hebben
afgekeken om zi chzel f op een voetstuk te
plaatsen. Op één van deze mensen. burge
meeste Goldberg. zal ik iets dieper i n
gaan in het eerste deel van dit artikel
tje . In het tweede deel zal i k aantonen
dat bewindslieden soms dermate mi stige
manoeuvres kunnen uithalen dat zelfs de
Raad van St ate er niet meer uitkomt. Beide
onderdelen gaan over Dodewaard. Op deze
wi jze hoop ik in iedergeval de lezers van
het LEK-bulletin écht nieuws van Dodewaard
onder ogen te brengen.
Goldberg
Er zijn ook binnen de VVD (Volkspartij
voor Vrijheid en Demokratie) mensen die
verst andi g genoeg zijn om in te zien
dat energieopwek king door middel van Kern
energie een s lechte zaak is . Er zijn er
zelfs bi j. die ons gegevens doorspelen
ter publi katie in het LEK-bulletin . Zo
ontving onze redaktie een kopie van een
arti kel ui t het VVD-blad "Vrijheid en de
mocratie" van 28 februari 1984 (pp12-14) .
In genoemd blad heeft mr . A.A .J . Goldberg.
nu al weer zo'n 3 jaar waarnemend (waar
zou dit woord in dit geval voor st aan?)
burgemeester van Dodewaard een opstel
mogen schrijven met de ti tiel "De Oode
waartse Il vi er daagse" van septenber 1981".
Om vooral zi chzel f goed tot zijn recht te
l aten komen heeft hij er een foto bij la 
ten plaatsen die als reklame- foto voor
de verkoop van waspoeder niet zou hebben
misst aan. Arrogant . recht in de kamera
kijkend, in zi jn linkerhand zijn br i l en
i n zijn rechter hand een pen, tracht hij
de indruk uit te s tralen "de deskundi qe"
te zijn . Ook de inleiding van zi jn opstel
gaat een behoorlijk eind in die ri cht ing :

"Men heeft mi j gevraagd iets te schrij
ven ove r de gemeente en bu rgerli jke on
gehoorzaamheid in relatie tot de Oode
waartse vierdaagse "corloq" in septem
ber 1981 . Dat daar i n Dodewaard burger
li j ke ongehoorzaamhei d werd gepleegd
is een iede r wel duideli j k geworden.
Sterker nog: het was van meet af aan
een oproep da a rtoe~

Ergens verderop st el t de man (opnieuw
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tegen hen behoefde te worden ingezet:
Welhaast ontroerend is de alinea die hij
laat volgen onder het kopje "Heli kopt er ":

"In dit verband kan het volgende worden
vermeld. Op een avond leek het ons
goed met een rijkspolitiehelikopter
de partijen te gaan waarschuwen om te
voorkomen dat het tot een nare konfron
tatie zou gaan komen tussen AKS-ers,
plaatselijke demonstranten en ME . We
stegen op en hingen boven het terrein,
verlicht door onze schijnwerpers.
"Onze burger vader daar boven" zoals
later de foto van het geheel werd ge
noemd. voerde toen het woord en riep
op geen onvestandige dingen te gaan
doen . Met een prettig (:) gevoel het
duidelijk gezegd te hebben, landden
wij en hoorden toen dat de aperatuur
had gefaald en dat niemand er iets
van verstaan had~

Ook over de inzet van grote hoeveelheden
ME geeft Goldberg een aantal "wijsheden"
tenbeste . Daarbij zijn er die door hun
simplisme welhaast beangstigend aandoen :

110ver; gens mag een gevoe1 van dankbaar
heid ons deel zijn als men bij het aan
schouwen van de video-beelden van de
akties beseft dat er toch geen doden
zijn gevallen, terwijl anderzijds be
langrijke demokratische rechtsregels
overeind konden worden gehouden ."

Zwaar lijkt hij te tillen aan het feit
dat het door de vingers zien van het
kraken van een weiland "BESTUURLIJKE on
gehoorzaamheid" (de hoofdletters zijn
van Goldberg) is geneomd. Hij tracht dat
bijna een alinea lang te weerleggen te 
genover zijn politieke geestverwanten.
Hij beëindigt zijn verhaal met een alinea
over wat hij "de geaccepteerde margeil
voor burgelijke ongehoorzaamheid vindt.
Kommentaar geven op dit opstel van Gold
berg doe ik uiteraard niet, in principe
reageer ik niet op artikelen uit propa
ganda blaadjes omdat dat tijd en ruimte
verspilling is. Het feit dat de gedach
ten van "onze vriend uit Dodewaard" nog
niet veranderd zijn. meende ik de lezer
van het LEK-bulletin echter niet te mo
gen onthouden .
Kroonberoep "Stop Dodewaardil
In 1980 voerde de aktiegroep Stop Dode
waard, bestaande uit mensen die in de
onmiddelijke gevaren zone van de kerncen
trale wonen , haar eerste kort geding te
gen de GKN. Aanleiding was dat de hinder
wetvergunning weldra overtreden zou wor
den. Na de jaarlijkse spl i j t st ofwissel i ng
zou de centrale te veel afgewerkte spl i j t 
stofelementen in hui s hebben. Al geruime
tijd immers konden de elementen niet meer
worden afgevoerd naar de opwerkingsfabriek

in het Engelse Windscale, omdat die door
een ongeluk reeds geruime tijd stil lag
en ook zou blijven liggen . Hierdoor nam
het aantal afgewerkte splijtstof staven
in Dodewaard toe, en zou de marge van de
hinderwet overschrijden.
In Kort Geding wilde Stop Dodewaard be
wijzen dat de centrale in overtreding
was, en men wilde zo komen tot stilleg
ging van de centrale .
Op 2B maart I98O, terwijl de voorberei
ding voor de procedure in volle gang was,
heeft een aantal ministers onder leiding
van de toenmalige minister van Aardenne
(VVD) van Ekonomische zaken in minder
dan na time de vergunning krachtens de
kernenergiewet aangepast . Hiermee tracht
te hij de rechtsgrond voor een kort ge
ding weg te halen. Als gevolg daarvan
ervoeren vele AKS-ers deze manipulatie
als een bevestiging van het feit dat er
geen rechtszekerhied in onze samenleving

bestaat. Daarom is toen besloten tot de
eerste blokkade aktie (oktober 1980) bij
Dodewaard te houden.
Op 25 en 28 april 1980 heeft de aktie
groep Stop Dodewaard beroep aangetekend
bij de kroon, tegen de handelwijze van
de minister(s).
De afdeling voor de geschillen van be
stuur van de Raad van State is er nu (na
4 jaar) achter gekomen, dat de zaak toch
te moeilijk voor hen was .
Op g februari 1984 heeft zij een kom
missie van onafhankelijke deskundigen
doen instellen door de huidige minister
van Ekonomische Zaken: opnieuw van Aar
denne . (Er zijn dan inmiddels al twee
korte kabinetten geweest waarin Terlouw
(D'66) deze post vervulde) . Voluit luidt
de naam van de kornnissie : "Cornnissie ad
hoc inzake kroonberoepen kernenergiecen
trale Dodewaard . II De nederlandse staats-
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courant (10-2-84 nr 30) bericht dat de
kommissie bestaat uit Prof. Dr. Ir H van
Dam (voorzitter), Dr Ir. JE Hoogenboom
(sekretaris), Ir J.J.M. Snepvangers de
Veije en MR H.A. Teeuwen. Deze kommissie
heeft tot taak een oordeel te geven over
hetgeen destijds door Stop Dodewaard is
aangevoerd. In een later volgende rekti
ficerende aanvulling in de Staatscourant
van 7 maart 1984 (nr 48) wordt gesteld
dat "de commissie haar oordelen en even
tuele inlichtingen en adviezen zo spoe
dig mogelijk moet doen toekomen aan de
minister van Ekonomische zaken die het
op zijn beurt weer moet doen toekomen
aan de voorzitter van de afdeling voor
geschillen van bestuur".
Tevens moet er een afschrift van de be
schikking worden gezonden aan de voorzit
ter van de afdeling geschillen van bes
tuur van de Raad van State, en aan de
Algemene rekenkamer en de leden van de
kommissie.
Van Aardenne is er in 1980 dus in ge
slaagd een dermate dik mistgordijn
neer te laten dat zelfs de Raad van State
er 4 jaar lang niets door kon zien. Het
is maar goed dat Stop Dodewaard destijds
reeds zulke "scherpe koplampen" had en
toch "ddor kon ri j den" .
Hopenlijk slaagt de geschillen kommissie
er in de mist snel te doen opklaren.

Jan Verhoeven

Kernenergie Uitgeteld
In momenten van vertwijfeling vraag je je
wel eens af wat de atoom-lobby nu precies
voor ogen staat met hun kerncentrales.
De gevaren van die dingen hebben ze nooit
kunnen ontzenuwen, de mensen willen ze niet
en welbeschouwd dienen ze nergens toe.
Wat is het dan: koppig vast blijven houden
aan één keer gemaakte vergissingen of pure
machtsstrijd: greep krijgen op hele bevol
kingen door financiële-en machtsmanipula
ties?
Het laatste argument dat door de heren uit
gespeeld wordt is: kernenergie is zo goed
koop. Sinds de zestiger jaren moet dat ar
gument al gewicht in de schaal leggen.
En zo'n jaar of tien leek dat te lukken.
Er waren zelfs optimistiese energieprofe
ten in de Verenigde Staten, die voorspelden
dat kernergie zo goedkoop zou zijn dat het
verbruik niet meer geregistreerd zou be
hoeven te worden. De afgelopen tien jaar
hebben duidelijk gemaakt dat dat soort
profetieën op een deerlijke vergissing
berusten.

Het is goed dat de Vereniging Milieudefen
sie een zogenaamde 'deskundigen-nota' heeft
uitgebracht over de kosten van de kern
energie: 'Kernenrgie uitgeteld, het sprook
je van de goedkope atoomstroom'.
Herman Damveld en Herman Verhagen zijn
de auteurs, die er aan gewerkt hebben. De
nota beslaat 50 pagina's A4, kostf6,-
(+ f 2,30 porto bij toezending) en is te
koop bij De Milieuwinkel, Weteringschans
207 in Amsterdam.
De nota bevat een korte inleiding, dan drie
hoofdstukken als volgt:
- Het nederlands (kern)energiebeleid in de
internationale context.
- De kernenergiecrisis in de Verenigde
Staten.
- De kosten van atoomstroom in Frankrijk.
En tenslotte een interessante bijlage over
'de financiële nasleep van Harrisburg' en
een heleboel voetnoten.
Het meest onthullend is wel het hoofdstuk
over de nukleaire ellende in de VS.
De laatste 10 jaar werden daar maar liefst
111 (honderdelf) kerncentrales afbesteld,
waar bij elkaar al voor meer dan 10 miljard
dollar in geïnvesteerd was. Steeds weer om
de simpele reden dan de bouwkosten zozeer
de pan uit zouden rijzen,dat er geen
normaal elektriciteitstarief meer voor
te bedenken is. De meeste gegevens in dit
hoofdstuk zijn ontleend aan het World
watchpaper 57, in november 1983 gepubli
ceerd door het amerikaanse Worldwatch
Institute.
Het is mooi dat de kern van die gegevens
nu in goed toegankelijk nederlands beschik
baar is. Mooi voor tegenstanders van
kernenergie, die waren blijven denken dat
het misschien wel wààr was dat kernenrgie
zo goedkoop is.
Maar vooral mooi voor onze eigen minister
van ekonomiese zaken Van Aardenne. Dit
moet hij echt zo maar in één keer kunnen
lezen. En hij heeft vast wel intelligente
ambtenaren die de gegevens van Worldwatch
nog eens voor hem kunnen analyseren
alvorens het domme gepraat over nieuwe
kerncentrales in Nederland wordt omgezet
in bouwplannen.
In Frankrijk worden de bouwprogramma's ook
terug geschroefd, maar dat heeft vooral te
maken met een gruwelijke overschatting van
de toename van het elektriciteitsgebruik.
De kosten blijven daar laag. Maar dat kan
alleen doordat de franse overheid er een
niet precies te achterhalen aantal miljar
den francs inpompt.
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Sellafield-incident in Windscale
TH~ ONE , CAV(,Hr
ArSELL"oFI6J-V WAS
nns LOHC, FRO/wll
Ht=AD ra H/EAD'

OLIE OP DE GOLVEN
Eind november 183 werd 40 km strand aan
de kust van West-Cumbria in Engeland ge
sloten voor het publiek, omdat er met
radioaktieve stoffen besmet zeewier en
hout aanspoelde. Zeewier op het strand
bleek tot 1000 x het normale stralings
niveau besmet met radionucliden die ge
loosd waren uit de pijpleiding van de
opwerkingsfabriek Sellafield, het vroe
gere Windscale. Ambtenaren van het Engel
se milieuministerie gaven de verzekering
dat het gevaar van besmetting van het pu
bliek uiterst klein was. Naar pas later
bekend werd gemaakt zijn zeker 8 mensen
inwendig besmet met radioaktieve stoffen.

De vervuiling van de kust van Cumbria
was waarschijnlijk nog lang onopgemerkt
gebleven als.er niet een paar weken eer
der een TV-uitzending was geweest over
de verhoogde frekwentie van kankergeval
len in de dorpen rond Windscale ( zie
LEK-bulletin december l83 ). Regionale en
mondiale aktiegroepen en vakbonden van
vissers hebben naar aanleiding daarvan
op diverse manieren geprobeerd de rou
tinelozingen vanuit de opwerkingsfabriek
te stoppen. Greenpeace-leden ontdekten
toen tijdens een verkenning van het ak
tieterrein dat er een hoog-radioaktieve
olieachtige substantie opborrelde boven
de uitmonding van de pijpleiding.
In de maanden erna spoelden steeds weer
klonten wier aan op de kust. Onderzoekers
konden niet zeggen of de pek-achtige klui
ten nog uit zee, uit de kustbodem of uit
de pijpleiding kwamen.

De eerste onderzoeksrapporten werden wel
snel gepubliceerd: De Nuclear Installa
tions lnspectorate konkludeerde simpel:
"Er kunnen overtredingen van relevante
wettelijk vastgestelde randvoorwaarden
hebben plaatsgevonden". Naast het N.I.I.
heeft ook de onderzoekskommissie van het
Departement van milieuzaken daarom de
hoofdofficier van justitie ingeschakeld
om te onderzoeken of British Nuclear Fuel
-exploitant van Windscale- vervolgd moet
worden. Dat za.l waarschijnlijk neerkomen
op juridische stappen tegen de bedrijfs
leiding, niet tegen de pijpleiding. De
lozing wordt een incident genoemd, en de
vervuiling mag dan verder gewoon doorgaan.
Slecht voor de Public Relations natuur
lijk, maar er spelen grotere belangen.

In de vijftiger jaren werden in Cumbria
op een afgelegen munitie-opslagterrein
uit de oorlog installaties gebouwd voor
de produktie van de Britse atoombom.
Voor de buitenwereld werd dit toen aan
geduid als de grote inspanning van Brit
tannie in het kader van Atoms For Peace.
Vanaf 1964 werd de militaire plutonium
produktie uitgebreid met de opwerking
van "magnox"-splijtstof die niet te lang
bestraald was in civiele reaktoren, en
daardoor veel plutonium 239 bevatte.
Als reden voor het opwerken werden de
milieuproblemen opgevoerd: De splijtstof
staven hadden magnesium hulzen, en door
corrosie van die hulzen lekte er caesium
uit.

WINDSCALE 1973

In 1969 werd na uitbreiding van de magnox
opwerkfabriek met een z.g. "head endil ook
geprobeerd om oxidische brandstof op te
werken. Maar niet voor lang. In 1973 plof
te er wat in de oxideafdeling. In gebouw
B 204 werden 35 mensen besmet op huid en
longen met Ruthenium 106. Tot ver buiten
het gebouw was dit ongeluk merkbaar door
een toename van de lozing van Ruthenium.
Oorzaak: In een vat dat naar men aannam
leeg zou zijn, was toch een hoeveelheid
heet radioaktief materiaal achtergebleven.
Dat reageerde met de organische vloeistof
die ze in het vat lieten lopen na een on
derhoudsbeurt (Damveld 1981, pag.69 e.v.).
De oxideafdeling B 204 is toen wegens be
smetting gesloten. In 4 jaar was er maar
7 %van de geplande hoeveelheid oxidische
splijtstof opgewerkt.
In 1977 werden er juridische hoorzittingen
gehouden voor de goedkeuring van THORP, de
nieuwe oxide-opwerkingsfabriek met een ca
paciteit van 1200 ton/jaar. Over het onge
luk van 1973 gaf British Nuclear Fools Ltd.
bij die gelegenheid de gebruikelijke ver
klaring: 11 Ja - er ging wat verkeerd, maar
we hebben daardoor een onschatbare bedr;jfs
ervaring opgedaan, en een zelfde fout zal
in de toekomst niet meer gemaakt worden".
BNFL-woordvoerder Con Allday had dan ook
het volste vertrouwen in de bedrijfsvoering
van de geplande nieuwe oxidefabriek.
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WINDSCALE - SELLAFIELD 1983

In november 1983 moest de bouw van de
oxide-opwerkingsfabriek nog beginnen, en
alleen de Magnox-afdeling in gebouw B 205
w~s nog in bedrijf. Door de lagere opbran
dlng van de niet-oxidische splijtstof in
de magnox-hulzen kon met verouderde opwerk
i~stallatie~ nog een aanzienlijke pluto
n~umproduktle worden bereikt, wat gepaard
g~ng ~t een even aanzienlijke afvalproduk
tle. Mlddel- en laag aktief vloeibaar af
val werd als routine verdund in de Ierse
zee: "the sol uti on for poll uti on is dil 1u
tion". Half november'83 vond de zeemilieu
groep Greenpeace echter een hoogaktieve
schuimvorming boven de opening van de pijp.
En op het strand werden olieachtige klonten
zeewier gevonden die hoge koncentraties
"crud" bevatten. Crud is een soort slib
dat tijdens de opwerking ontstaat door de
reaktie van hoog aktieve splijtingspro
dukten met hetin het opwerkproces gebruik
te organische oplosmiddel voor uranium en
~lutonium. D~e strop~rige neerslag geeft
ln de opwerklngsfabrlek plaatselijk ver
stoppingen en temperatuurverhogingen,
die tot kritikaliteitsongevallen en brand
kunnen leiden (zie "Argumenten Genoeg").
Jaarlijks moet daarom de opwerking in ge
bouw B 205 worden stilgelegd om de instal
laties te reinigen. Het daarbij gebruikte
schoonmaakmiddel heeft ongeveer dezelfde
samenstelling als het in de opwerking ge
bruikte oplosmiddel: fosfaat met kerosine.
Zoiets drijft op water:

Op een in december door BNFL belegde pers
konferentie verklaarde BNFL-direkteur Con
Allday dat er "een zeer ernsti ge fout was
gemaakt" tijdens de onderhoudsbeurt. Na
het schoonspoelen van de hoogaktief-afval
tanks w?rdt het gebruikte spoelwater opge
slagenln gebouw B 211. Een afdelingschef
zou toen een registratiemap niet goed ge
lezen hebben, waarin steeds opgetekend
wordt wat er in een spoelwatertank zit.
Hij wilde die tank leegmaken, en had niet
in de gaten dat in de tank, bovenop de
lager aktieve vloeistof die bestemd was
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voor dumping in zee, ook een hoeveelheid
hoogaktief schoonmaakmiddel dreef met
crud-neerslag. Op 11 november had een
alarmmonitor in een verbindingspijp aan
gegeven dat nu ook het hoogaktieve schoon
maakmiddel werd overgepompt naar een zee
tank, waarin de vloeistoffen worden ver
zameld die later in de Ierse zee geloosd
worden.

INCIDENT ?
Maar dat was nog niet alles. Het wasmid
del met daarin "een kleine hoeveelheid
onoplosbare deeltjes met een aktiviteit
van 4500 curie" dat volgens A11day per
abuis in de zeetank was gestroomd, moest
daar ook weer uit. De afdelingsleiders
overlegden toen dat de enige oplossing
was, het lager aktieve water onderin de
zeetank wel door de pijp in zee te lozen
en dan maar te proberen om het schoon
maakmiddel met de hoogaktieve crud, dat
normaal bovenop het water drijft, halver
w~ge de zeepijpleiding af te tappen en
Vla een 5 cm. doorsnee pijp terug te pom
pen naar de schoonmaak-opslag in gebouw
B 211. Allday hield vol dat zo de meeste
crud tegengehouden was en schatte dat
"niet veel meer dan 600 curie tenslotte
i n zee terecht kwam".
De onverwachte terugkeer van de olieach
tige modder uit zee werd volgens BNFL
veroorzaakt door het ongewoon rustige
weer. (was dat in vorige jaren niet zo?)

Inmiddels is het rapport van de Nuclear
Installations Inspectorate NII versche
nen. Dat stelt dat een aantekening in de
werk-instruktie de afdelingschef juist
het verkeerde advies gaf de schoonmaak
oplossing niét eerst uit de tank te ver
wijderen. Allday verzweeg dit. De N.I.I.
vindt het onmiddelijk nodig dat de boèk
houding wordt herzien. Verder waren de
mogelijkheden voor kontrole op radioakti
viteit gebrekkig, en de kommunikatie tus
sen de elkaar aflossende ploegen liet
veel te wensen over.
Bij het terugpompen van de crud-oplossing
naar het schoonmaakgebouw verstopten de
klonten de veel te dunne pijp, zodat die
sterk radioaktief en veel te heet werd.
Om van dit probleem verlost te worden
spoelde BNFL die pijp tot drie maal toe
door, waarbij de crud toch in zee werd
geloosd. De zeedump-tanks moesten vier
keer worden geleegd voordat de stroperige
crud uit de zee-pijpleiding was gespoeld.
De N. 1. 1. schatte voorzichti g dat "een
aanzienlijk gedeelte van de 4500 curie
die volgens BNFL in de zee-tank terecht
kwam wel zou kunnen zijn geloosd"; tot
vijf maal de door BNFL opgegeven waarde'



A.l.A.R.A. - PRAKTIJK
De "beheerders"van Windsca1e-Se11afie1d
hadden pas een week na de paniek-lozing
de autoriteiten ingelicht dat ze metingen
deden op het strand vanwege een lekkage,
zonder de ernst daarvan aan te geven.
Een dag later, op 20 november verklaarde
BNFl het strand weer veilig voor het pu
bliek, omdat de aktiviteit van het gevon
den zeewier "binnen de limiet" viel. Dat
was technisch gesproken wel waar, maar
bedoeld werd de limiet voor de aktiviteit
die in drie maanden geloosd zou mogen wor
den: Er is nooit een limiet opgesteld voor
kortere perioden. De nationale raad voor
stralings-bescherming NRPB heeft het strand
dus maar weer gesloten.
Behalve de nogal omstreden stralingslimiet
bestond er nog een soort heren-accoord,
waarin was afgesproken dat de radioaktivi
teit liAs low As Reasonab1e Achievable" zou
worden gehouden, d.w.z."zo laag als nog
redelijk mogelijk is". Dit nogal rekbare
principe werd in een BBC-interview door
een BNFl-woordvoerder verzacht tot "Z0
laag als praktisch mogelijk is ll

, door
"Reasonable" te vervangen door" Readily".
In het Par1iament voelde een vertegen
woordiger van de regio rond Windsca1e nog
meer voor"Technisch" i.p.v. IIRedelijk".

Niet zo vreemd, omdat Windsca1e-Sel1afie1d
zowat de enige werkgever is in de omgeving.
De andere middelen van bestaan in Cumbria
zijn tourisme en visvangst. In die sekto
ren zullen de loondervers wel wat kriti
scher zijn. Toeristenburo's leden al mil
joenenverliezen, hotels zijn onderbezet,
en staplaatsen voor caravans werden opge
zegd. BNFl ziet de bui dus wel hangen en
doet verwoede pogingen de vuile was weer
binnen te halen. In november en december
liep personeel met geigertellers over het
strand om zeewier te verzamelen, en in
middels zijn al meer dan 200 vrachtwagen
ladingen besmet zand afgevoerd. Er werd
gesuggereerd dat het strand nog voor het
paas-weekend weer vrij zou komen, maar
dat bleek toen toch niet door te gaan.

ROUTI~E lOZINGEN: KOlLECTIEVE DOSIS
Bij de extra lozingen van de laatste
"schoonmaak" in Windscale zijn offi ciee1
zeker 8 mensen besmet met radioaktieve
stoffen. Oe eventuele gevolgen daarvan
vallen cijfermatig in het niet bij de ge
volgen van de routinelozingen die de af
gelopen 30 jaar zijn gepleegd vanuit het
Windscale-komplex. Volgens onafhankelijke
stralingsdeskundigen zijn de metingen in
de omgeving niet afdoende als geruststel
ling. Er worden luchtmetingen gedaan,
maar er is nog maar heel weinig bekend
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over de koncentratie van radioisotopen
in de voedselketen. Een onderzoek van de
voedingsgewoonten van de plaatselijke
bevolking moet eigenlijk nog beginnen.
In een interview voor de BBC stelde
Peter Taylor uit oxfort, bekend van o.a.
het lek-congres de aanvaardbaarheid van
de risiko's voor de bevolking ter dis
kussie: Een verhoging met b.v.1 %van de
kans dat je kanker krijgt wordt door een
individu vaak nog wel aanvaard, maar in
grote bevolkingsgroepen die aan de radio
aktiviteit uit Windscale blootstaan, bete
kent dit tientallen of honderden gevallen
van kanker. En dat is volstrekt niet aan
vaardbaar omdat opwerking niet noodzake
lijk is. Voor deze "kollectieve dosis"
bestaan niet eens limieten.

vervuiling door plutoniumfabr;ek. vergeleken
met fall out van (plutonium-)bomproeven

De gevolgen van de lozingen die het hele
jaar door vanuit de opwerkfabriek plaats
vinden werden een paar weken voor het
geruchtmakende "tnctdent" onder de aan
dacht gebracht door een al even gerucht
makende uitzending van Yorkshire TV,
waarin een verband werd gelegd tussen
de lozingen en een opvallende verhoging
van het aantal kanker-voorkomens in de
omgeving van Windscale-Sellafie1d. Die
toeneming van het aantal ziektegevallen
was zelfs al merkbaar in het sterfte
cijfer. In een rapport van de Cumbria
Health Authority stonden alarmerende
onderzoeksresultaten: 1951-'55 = 84 do
den, 1974-'78 = 150 doden. Een aanzien
lijke stijging dus, en aangezien de be
handelingsmethoden in de laatste periode
beter waren en meer mensen de ziekte kon
den overleven, moet het aantal kanker
vóórkomens nog sterker zijn toegenomen.



VOEDSEL ROUTES
BNFL rekende er op dat de radionucliden
zich zouden verspreiden. ze zijn inder
daad tot bij Trontheim aangetoond. Maar
het is ook al enige tijd bekend dat rond
Windscale-Sellafield het land besmet is
met verhoogde koncentraties van enkele
radioisotopen. Recent onderzoek van de
Political Ecology Research Group geeft
als oorzaak, dat de stoffen op de kust
terugkomen met het in de brede rivier
mondingen aangespoelde bodemslib, en er
is ook gewezen op de mogelijkheid van
"sea spray"; verstoven zeewater dat door
de lucht aan land komt en daarbij stoffen
op de bodem afzet. Vervolgens kunnen op
droge dagen kleideeltjes die besmet zijn,
door de wind worden opgenomen en landin
waards gevoerd worden.
Er lopen niet alleen strandbezoekers aan
de kust, maar ook schapen. Een onderzoek
van de universiteit van Manchester toon
de een aanzienlijk verschil aan in het
gehalte aan radioaktieve elementen in
het vlees van schapen die in de klei van
de monding van de Ravenglass graasden,
en de kontrolemeting bij schapen in de
verderop liggende heuvels in het Lake
District. En dat vlees wordt gegeten~

KRITISCHE GROEP ?
De eerstvolgende jaren zal de grootste
aktiviteit afkomstig zijn van ruthenium
106, een beta-straler met een halfwaarde
tijd van 1 jaar. In het verleden werden
de lozingen afgestemd op de limiet voor
ruthenium, omdat men daar nog het groot
ste gevaar van verwachte bij Windscale.
Ruthenium zou zich kunnen koncentreren
in zeewier. Aan de kust van Cumbria werd
zeewier geraapt door plaatselijke vissers.
Van dat wier, de porhyra, werd meer naar
het zuiden in Wales "laver bread" gemaakt.
Die eters daarvan in Wales werden daarom
als kritische groep beschouwd; als die er
niets van opliepen zou niemand er schade
van ondervinden. Binnen de zo berekende
limiet kon Windscale lozen, en deed dat
dan ook.
In 1970 hielden de zeewier-rapers het voor
gezien, en dus ook de kritische groep.
Voor Windscale was dit aanleiding om de
lozingslimieten te laten verhogen, zodat
van alle radionucliden veel meer geloosd
kon worden;dus meer ruthenium, maar ook
meer strontsium 90 en caesium 137, beide
met een halfwaardetijd van zo'n 30 jaar,
en meer plutonium en andere alfa-stralers
met halfwaardetijden van tienduizenden
jaren. Vooral in de tijd dat de oxide
afdeling werd uitgeprobeerd, van 1969 tot
1973, zijn grote hoeveelheden plutonium
in de ondiepe kustwateren van de ierse
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zee geloosd.

PLUTONIUM AFVAL

De langlevende alfa-stralers zij vooral
schadelijk als ze óf via inademing 6f
via het voedsel door mensen worden opge
nomen. Binnen het lichaam kunnen enkele
stoffen zich afhankelijk van hun chemi
sche eigenschappen in bepaalde organen
ophopen. Zo kan plutonium zich afzetten
aan de binnenkant van het bot en daar
nog jarenlang het beenmerg bestralen,
zodat de vorming van bloedlichaampjes
die in het beenmerg plaatsvindt wordt
verstoord.
Tot 1970 was de lozingslimiet voor alfa
stralers 1800 curie. Na 1970 werd dit ver
hoogd tot 6000 curie/jaar.
Als het aan de BNFL ze1f wordt ove rge1a
ten, zullen de lozingen in de jaren 190
voor alfa-stralers zo'n 24.000 Ci/jr zijn;
BNFL denkt rond 1990 de THORP-fabriek in
werking te stellen, die de voorraad tij
delijk opgeslagen oxide-splijtstofstaven
uit het buitenland zou moeten opwerken.
Als nu om redenen van milieubescherming
de lozing van alfa-stralers juist beperkt
moet worden, brengt dit niet alleen de
voor BNFL uiterst lucratieve opwerkings
kontrakten in gevaar, maar ook de verdere
ontwikkeling van de opwerk-en-kweek syclus.
De landelijke autoriteiten vrezen nu dat
greenpeace. en andere milieugroepen de lo
zingen zullen stoppen. Ze hebben daarom
voorgesteld om de lozing van alfa-stralers
te beperken tot 200 curie/jaar. Voor BNFL
is dat alleen haalbaar door het alfa-afval
uit de nieuwe oxide opwerkfabriek niet
meer te "verdunnen" in de ondiepe wateren
van de Ierse zee, maar het in geconcen
treerde vorm op land op te slaan.

OP LAND 1
Al valt de bóm op Windscale, de vervuiling
gaat gewoon door. Gezien de lekkende land
opslag tot nu toe valt het ergste te vre
zen. Maar welke incidenten ook plaatsvin
den, de Britse atoomdefensie gaat vó6r de
milieudefensie. De Sunday Times vàn 19
februari citeert minister Waldegrave, die
nucleaire zaken beheert op het departement
van milieu DoE: "Het is in het belang van
de nucleaire industrie om aan de mensen
te kunnen zeggen dat er een onkreukbare
overheidsinstantie is, die het milieu be
schermt". De kommentator van de Times be
greep hem wel: "Het pub1ieke vertrouwen
in het ministerie is essentieel als onder
nemingen die belangrijk zijn voor de toe
komst van de Britse civiele nucleaire in
dustrie wat geaksepteerd moeten krijgen:
de opslag op land van kernafval bijvoor-
beeld". Gerd Vink
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GEEN NIEUWE KERNCENTRALES

INFORMATIE EN DISKUSSIEDAG
16 juni 1984, Trianon, Kleine
Bovenzaal, Oude Gracht 252, Utrecht.
tijd: 10.30 tot 16.30 uur.
De vereniging Milieudefensie organi
seert een dag voor kerngroepen VMD,
basisgroepen en energiegroepen om te
praten over de ver gevorderde plannen
van de regering om nieuwe kerncentrales
te bouwen.
Op de dag wil VMD;
1. Vertellen wat ze tot nu toe over de
plannen weet.
2. Inventariseren wat er aan akties op
termijn mogelijk is, en daar mogelijk
zelfs afspraken over maken.
3. Bespreken hoe akties op gang kunnen
worden gebracht.
4. Bekijken welke rol VMO en andere
organisaties bij de akties kunnen spe
len (dienstverlening bijv.)

Wie erheen wil komen kan schrijven of
bellen naar VMD, Amsterdam;
2e Weteringplantsoen 9, 1017 ZO Am
sterdam, 020-221366
Johan Bakker/Herman Verhagen

SPANJE SCHRAPT VIJF KERNCENTRALES

Een klein berichtje in de Volkskrant van
30 maart. Van de 9 kerncentrales die er
tussen nu en 1992 in werking hadden moe
ten komen, gaan er 5 niet door. Daar
onder centrales die al kompleet afge
bouwd zijn, zoals de beruchte in
Lemoniz. 10 miljard gulden was al in de
vijf gestoken.
De spaanse regering heeft initiatieven
genomen om de spaanse elektriciteits
voorziening te reorganiseren. Ze wil
greep krijgen op het tarievenbeleid, op
de investeringsbeslissingen van de (par
tikuliere) elektriciteitsbedrijven en op
de inzet van brandstoffen. De 5 kerncen
trales zijn vooral geschrapt vanwege de
ingezakte elektriciteitsvraag.
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STUURGROEP ·BLIJFT BIJ HAAR KONKLUSIES

In LEKbulletin 84/1 meldden we dat het
LEK aan de Stuurgroep BMD per brief had
gevraagd haar aanbeveling Dodewaard en
Borssele open te houden, in te trekken.
Het LEK voerde daarvoor verscheidene ar
gumenten aan. Het toonde aan dat op ba
sis van de gegevens uit het Eindrapport
van de BMD eerder op te maken viel dat
beide kerncentrales gesloten zouden moe
ten worden.
Op 22 februari antwoordde de voorzitter,
jhr. mr. De Brauw (door de Amerikanen
verdacht van anti-kernenergiesympatieen)
dat de Stuurgroep aan het verzoek niet
kan voldoen. uIn de eerste plaats bevat
ten de conclusies en aanbevelingen de
interpretatie die de STUURGROEP (una
niem) aan de door haar gerapporteerde
gegevens heeft ontleend. het staat een
ieder vrij daarvan af te wijken, waarbij
onzerzijds slechts de hoop gekoesterd
kan worden dat men zich daarbij van het
GEHEEL der beschikbare informatie reken
schap geeft.-
Konklusie: De Stuurgroep vindt dat wij
selektief naar de resultaten hebben ge
keken en gaat niet in op onze argumen
ten. De progressieve partijen in de
Tweede Kamer zullen de visie van het LEK
op de cijfers tijdens de diskussie over
de resultaten van de BMD wel overnemen.
Maar zoals we weten is dat niet genoeg.
De anti-kernenergiebeweging zal andere
middelen moeten gebruiken om de sluiting
van de bestaande kerncentrales opnieuw
"0p de agenda" te krijgen.
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