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! Voor niets gaat de zon op on waait de windl Daarom: als u 

dat kortgeleden nog niet deed, denk eens aan giro 52 30 463 
t.n.v. KWA, Staajonsleane 5, 8614 AN Oudega (W), tel .. 
05154-9464 en 05150-16971. Uw vrijwillige bijdrage, klein 
of groot, ie van harte welkom. Bepaal zelf uw bijdrage 

s 
~ .,", 

1 
t,J 

Î\lf(\ 

maar pieker daar niet te lang over. Handel gewoon eens 
~ lekker onbeheeratl 
~ Deze Nieuwebrief verschijnt om de ongeveer 6 weken met een 
• oplage van ruim 1000 stuka. 

:; Têgen kernenergie en v66r een milieu-vriendelijk energiebeleid 
(I} 

~ OOK FRIEZEN WAREN ER BIJ 
::;» Nu we dit achrijven ie de blokkadeactie Woenedrecht 19 september al weer een 
~ maand geleden. Toch geven we graag Huug en Sletje Kruyt (Noord 45-A, 8512 AN 
• Broek, tel. 05138-3824) nog bet woord over deze actie. Zi j roepen op om niet 
Z stil te blijven zitten. 

Op zaterdag 27 september vond de Anti Atoombommars 't Harde plaats, met zo'n 
1000 doelnemereoatera. En ale u dit leest ie de Manifestatie en Demonatratte 
Doe Niet Mee te Amsterdam van 1 november al geweest. Ook de blokkade van de 
VS-baaia Hav•lterberg van 3 november. Met onze zee-wekelijkee Nieuwebrief kun
nen we u niet allee tijdig aankondigen; jammer. Toch vermelden we hier graag 
nog de contactpereonen voor de actlee rond de Havelterberg: Ban Horatink, Kamp
atraat 57, Steenwijk, tel. 05210-11413 en El1ne Witte, Hoogeetraatje 8, Lochem, 
tel. 05730-6721. 

Nu eerst Huug en Sletje Kruyt : OOK AtlEZEN WAREN ER BIJ 
Na het - schijnbaar democratisch -

genomen kruierakettenbeeluit ie BIVAK 
opgeTicht: Breed Initiatief Verder
gaande Akttëa tegen Kruieraketten. Ver
dergaand in de zin v'än: met geweldloze 
middelen alanos trachten de bunkerbouw 
in Woenadreebt geen doorgang te laten 
vinden. Getracht wordt bedrijven te be
wegen niét aan deze oorlogevoorberei
ding mee te werken. 
Verschillende politieke partijen, Vrou
wen voor Vrede, Jongeren tegen Kernwa
pen•, 50+ tegen Kerngeweld, sommige 
IKV-komen, het Humanietisch Vredeabe
raad, Gezondbeidewerkers tegen kernva
pene en vele andere organiaatiea wer
ken samen met onderdelen van de FNV 
bonden. Een 200 bekende Nederlandera 
ondersteunden bet .BIVAK, blijkene een 
advertentie van enkele weken geleden. 

0. duidelijk te maken dat het ver
zet tegen te plaateen vernietiginga
middelen niet dood ia, werd vrijdag 19 
september een landelijke blokkade van 
de 7 toegangepoorten van de vliegba
ale Woenedrecbt georganiaeerd. Er werd 
openlijk van te voren aangekondigd dat 
bet elechta 5 uren zou duren. Niet 
meer dua clan een. kort • ignaal. Ruim 

duizend meneen deden mee - twee buseen 
met Friezen en Groningers waren erbij -
meeat jonge meneen die bereid waren met 
slechts het meeat kvatabare dat ze heb
ben - bun lijf - en daaraan hun blote 
ongewapende banden, op de weg te gaan 
zitten. Daarmee aangevend dat zij zich 
er niet bij kunnen neerleggen dat de 
toekomst in een nucleaire holokauat zal 
worden vernietigd. 
Van hun kant bléven ze op deze wijze 
geweldloos. Dat mag een wonder bete·n, 
want de politie heeft bevelen uitge
voerd die "in het nieuwe beleid pa81en" : 
aanvankelijk de meneen wegslepen , onder 
bodreiging met honden, en met de ("ver
beterde") wapenstok ranselen - op 't 
eind, kort voordat de actievoerders, zo
ale bekend, hun blokkade zelf weer zou
den opheffen , met paarden over de men
een heenrijden. Behalve jongeren werd 
ook een 76-jarige Groninger daarbij aan 
zijn hoofd gewond. 

Al badden we kunn90 .xe.t.en . ...d.at. men• en 
die zich daadverkeU 'nngun Vëriëfï~"Jl 
tegen bet mllitariam , ad4 dst,c!~iit'{i!-.~""" " 

rieme verpletterd zu ~ -.JJ loof je je ogen niet Maar w~~· p0 ~9~ 
oeptember in Woeaodrh 'Wào'lff~-~ ~ 1 



televisie-beelden van heeft gezien, is 
er getuige van geweest hoe ook in Ne
derland niets-ontziende moordwerktui
gen met geweld worden verdedigd, zelfs 
tegen mensen die zich geweldloos op
stellen. 

In de oorlog hebben we joden en an
deren zien afvoeren doordat mensen mis
dadige bevelen uitvoerden. Zó kon toen 
een holokaust doorgang vinden. 
Vrijdag 19 september hebben we politie
mensen bevelen zien gehoorzamen - wel
iswaar sommigen duidelijk met tegenzin) 
anderen op fanatieke wijze: slaan op 
lichamelijk weerloze mensen, met paar
den over hen heen rijden. Wanneer zul
len zij het bevel opvolgen om op hen te 
schieten? 

Wachten wij dat moment gelaten af? 
Of kunnen we dat - misschien - nog hel
pen voorkómen door - nu al - niet mee 
te werken, niet mee te betalen aan de 
uitvoering van het plaatsingsbesluit 
van deze misdadige wapens? 
Voedings- vrouwen- en kunsten-bond in 
de FNV willen bedrijven die niet mee
werken ondersteunen. Van de bouw- en 
houtbond hebben op dit moment een aan
tal afdelingen toegezegd de actie te 
willen ondersteunen. 
Wie helpt dit verzet tegen de bouw van 
Woensdrecht verder? 

************************************** 
VREDESAKTIEKAMP NIEUWSBRIEF 

_..._. --
kosten: vrijwillige bijdrage 
VREDESAKTIEKAMP FOTOBOEK _ ...... ,_......__ __ 

kosten: f 15,- + f 4,50 porto 
giro 33 32 968 t.n.v. Vredesaktiekamp, 
Dorpstraat 11 • 4634 TM Weensdracht. 
************************"************* 
VERTROUWEN IN DE DRAAK 
Verhalen die in eerste instantie wer
den geschreven voor de bevolking van 
de gemeente Woensdrecht. Te bestellen 
bij: Argus uitgaven, Nieuwe Binnenweg 
115-A, 3014 GJ Rotterdam, tel. 010-
4364412 I 4855673. Kosten: f 14,- + 
porto. 
************************************** 
ONGEHOORDE STAPPEN 

Een critlsche wandeling rond de basis 
verlucht met foto•s. 
kosten: f 12,50 inclusief porto 
giro 22 38597 t.n.v. Atoomvrijstaat, 
Postbus 80159, 1005 80 Amsterdam. 
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REACTORLEVEN 
Met dank overgenomen uit de Volkskrant 
van 18 oktober 1986 

In het radioactief besmette reactor
vat van de Three Mile Island kerncentrale 
bij het Amerikaanse Harrisburg vermenig
vuldigen algen, gisten, bacteriën en 
schûnmels zich zo snel dat ze het schoon
maakwerk belemmeren. In het reactorvat 
smolt in 1979 een deel van de splijtstof
kern tijdens het ernstigste ongeluk dat 
zich tot dusver in een Amerikaanse kern
centrale heeft voorgedaan. Volgens een 
woordvoerder van de General Public Utili
ties (GPU), eigenaar van de Three Mile Is
land centrale, tieren de organismen welig 
in een milieu dat voor mensen of andere 
hogere vormen van leven binnen korte tijd 
dodelijk zou zijn. Geschat wordt dat de 
organismen worden blootgesteld aan hon
derden rem per uur. Een rem is een een
heid voor een dosis radioactiviteit. Een 
dosis van 500 rem wordt als dodelijk be
schouwd voor de helft van de mensen die 
er aan worden blootgesteld. 
Onderzoekers weten al lang dat eenvoudi
ge organismen veel hogere stralingsdoses 
kunnen verdragen dan ingewikkelder levens
vormen. Maar ze zijn verrast dat de ge
noemde organismen kunnen gedijen in zo'n 
vijandig milieu als het radioactieve re
actorvat van de Three Mile Island cen
trale. Volgens een woordvoerder van de 
centrale hebben de micro-organismen het 
water dBt de hoogradioactieve splijtstof
kern in het reactorvat moet afschermen 
troebel gemaakt. Dat verhindert de in 
dikkP. beschermende pakken gestoken tech
nici, die vanaf een platfo~m boven het 
reactorvat werken, op de bodem liggende 
brokstukken van de installatie te zien 
en ze met op afstand bediende apparatuur 
op te ruimen. 
De GPU-technici hebben geprobeerd de or
ganismen te doden door het reactorvat te 
spoelP-n met een geconcentreerde oplos
sing van waterstofperoxyde. Dat hielp 
wel even, maar de dode organismen en an
dere stoffen verstoppen snel de filters 
die het besmette water moeten zuiveren. 
Volgens onderzoekera die bij de schoon
maak betrokken zijn, worden de filters al 
na 20 minuten onbruikbaar. 
GPU heeft nu een speciale adviesgroep 
van hydrologen gevormd om een oplossing 
voor het probleem te zoeken. Het bedrijf 
experimenteert nu met een aantal ver
schillende typen filters om er een te 
vinden die wat langer meegaat. "Het kost 
veel tijd", aldus een woordvoerder. 
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ENERGIELOBBY 
Nijpels ontneemt ztjn ambtenaren slechts het 
stemrecht In de 'commissie reactorvelllgheld' 
Met veel dank overgenomen uit Vrij Nederland van 27 september 1986. 

Waarom het onderzoek opnieuw wordt gedaan 
'Nog maar kort geleden stond hij bekénd om zijn 
voorliefde voor kernraketten. Ineena zet hij de 
atoomlobby binnen zijn departement de voet dwars. 
.Ambtenaren mogen voortaan niet langer oordelen 
over de velligheld van kerncentrales omdat :se te 
veel partij zijn. Theater? 11 dn. E.H.T.M. Nijpels 
als miniliter plotseling weldenkend geworden? Of 
handelde hij in een vlaag van overmoed en naïviteit? 
Want nu hij eenmaal toegegeven heelt dat ambtena. 
ren niet onafhankelijk zijn, kan het niet bij die ene 
schoonmaak blijven. Er zijn nog heel wat meer com
misales met ambtenaren die voorulqeachoven · 
posten zijn van de atoomindustrie in Den Haag. 

Rudle van Meurs 

Het is allemaal zo snel gegaan, dat 
de betrokkenen er nog beduusd van 
zijn. Van de een op de andere dq 
u de com m iaaie reacto"'eiligMrid 
door de rnin1ater teruggebracht 
van zeven tot twee personen. Op 
het ministerie van Sociale Zaken 
verbindt de inmiàdela ex-aecreta
ril ing. w .R. Meelhuljaen me 
haalltig door met ir. J. Vel'Bteeg, 
adviseur van de commisale en aan
gewezen als woordvoerder. Hij is 
niet enthousiast over de gebeurte
ntuen. Hij zegt: 'Ook een commi.t· 
Bie die OM/hiJnkellfk i.t blfJft a.J· 
1&1Jnkelijk va.n àe a.mbtena.ren.. Zij 
moeten toch de informatie leueren 
en beoordeling8Tappotien ma.~ 
Daa"'oor zijn ambtena.ren fiOdfg 
en ze Zllllen àan ook wel M de com· 
mi.tne blijven, alleen met~ ver
•chiZ àat ze geen 8temrecAt meer 
hebben. • V erateeg meent cSat het 
fundamentele verschil' wordt be-

reikt met een 'Oftii./IIIMkeUfke 
voorzitter'. Dat ia nu nog ir. C.J. 
van Daataelaar - net als :Meelhuij
een en V ersteeg ambtenaren op de 
Kerntysiache Dienst. Naast dat 
drietal maakt ir. J. W. Steenhulaen 
van de Dienst van het Stoomwqen 
deel uit van de commisale reactor
velligheid. De enige ambtenaar 
van het miniaterie van VolUhuia
vestl.ng, Ruimtelijke Ordening en 
KllteUhygiene in de commisale ia 
dr. J. Baas. Hij vervangt de hoofd
lnapecteur mllleuhygiëne 1r. 
X.E.E. Enthoven die in de dagen 
na Tl!ljemobyl zo vaak een BUUend 
geluid liet horen over de becque· 
reUen 1n het VOédsel. Al de ambte
naren 1n de commisale reactorvei
ligheid zijn fervent tot gematigde 
voorstanders van kernenergie. Nu 
zij, althans als stemgerechtigde le
den, uit de commlsa1e zijn ten~gge. 
trokken blijven nog twee menaen 
over. Zlj zijn evenmln onafhanke. 

lijk en kunnen het best omschreven 
worden als propagandisten van 
kernenergie. Het zijn de Delftse 
hoogleraar dr.ir. D.G.H. Latzko en 
dr. J. Pelzer, medewerker van het 
Energie Onderzoek Centrum Ne
derland (ECNJ in Petten. Als gast-
lld van de commissie functioneer
de tot voor kort prof. P.J. Gellings, 
maar nu hij tot decaan aan de 
Technische Hogeschool in Twente 
benoemd is heett hij bedankt. Hij 
zal waarschijnlijk worden opge. 
volgd door de oud-medewerker 
van Phillpa ir. H. van der Weiden. 

De commiuie reactorveiligheld werd 
eind 11169ingeateld 'als intern adviesar
caan van de miniliter en de lru!pectie· 
dienaten'. OOk toen worstelde de ml· 
nllter al met het begrip partijdigheid 
dat de commillale verweten zou kunnen 
worden. Hij ltet nadrukkelljk opnemen 
dat de leden 'formeel niet met de QIH'· 
_,., t!(Jn lft.!tauaties zouden praten' en 
'dMrdoor Qftaflw,ftkelljk zouden !rijn'. 
De logica ia hier niet helemaal du1de
Ujlt. Dat bleek overduidelijk in 1982 
toen de commiBaie reactorveiligheid 
een buchamend ltchtzinnig rapport 
publiceerde over, zeg maar, de hoe· 
veelheid radioactieve stoften die maxi· 
maal vrij zouden kunnen komen bij een 
ramp met een centrale. Weg waren ln
eena de voorzichtigheid en de reserve 
uit de jaren zeventig. Nee, zo oordeelde 
de comm1aaie onder leiding van ambte
naar Da4tlelaGr, de risico's van een 
ramp waren veel te zwartgallig voor· 
I'Nteld. En als bewijs zwaaiden de 
commlsa1eleden met studies uit Ameri· 
ka en met een rapport van !>et ECN -
&jlllgereikt door het geachte medelid 
Peller. In dat laatste rapport waren 
buitenlancUe studies geëvalueerd 
maar, dat moet gezegd worden, het 
ECN bleef met een aantal onzekerhe
den :dtten. Die ltet de commtllllie reac. 
torvelligheld gemakllhalve achterwe· 
ge. Bovendien werden de gunstigste 
Jetallen uit het ECN -rapport overgen a-

men. En zo concludeerde de comm1118i.e 
reactorveiligheid dat veel zorg over
dreven was; dat bij een ramp de koe· 
pels rondom kerncentrales een veillg· 
heidsschild zouden vormen en dat kort
om kernenergie nóg veillger was dan 
altijd gedacht was. En die conclusie 
van de adviseurs van de minister was 
voldoende voor het princlpebeslu1t van 
de regering twee nieuwe kerncentrales 
In Nederland te bouwen. 

Ongeluk 
Toen explodeerde Tajernobyl. De Ame· 
rikaanse N'IIClear Regulatory Commis
.Hon (NRC) oordeelde Ineens dat meer 
onderzoek nodig was. De koepels rond. 
om de kerncentrales waren minder de· 
gelljk dan gedacht was. Er verschenen 

Reactorleven 

berichten dat miallchien wel negentig 
procent van alle koepels van het type 
Mark 1 bij een ongeluk zou kunnen ta
len - en Dodewaard heeft toevall1g 
zo'n scherm. De Groningse onderzoe. 
ker drs. H. Damveld - óéllt een deskun· 
dige maar dan van menlng dat kerne· 
nergie niet nodig is - zegt dat de com. 
mlsa1e reactorveillgheld niet alleen 
'voorbarig' is geweest met haar rap
port uit 1982 masr dat er ook 'eet~ twij· 
leiachtige interpretatie i.., gegeven I!(Jn 

de stand va,. kenni.s op áat agentJ~ik • 
Het ka.merltd van de PvdA K. Zijlatra 
verwijt de commissie reactorveillg. 
held 'dat ze een heel voorlopige .rtvdie 
uit 4merika at. vaststaand heeft aan· 
genomen'. Hij Tcgt: 'Die vermindering 
van ridco's bleek helemaal niet te 
kloppen. En nu weioert de commi&sie 
YWg altijd te erkennen dat ze onoelfjJ: 
heeft gehad. ' 
Intussen wacht Ztjlstra af wie de opvol. 
gers worden van de teruggeroepen 
ambtenaren - zij het, nog rnaar eene 
ten ovt>rvloede, dat zij de vergadertn. 
gen als advlJ!eurs-waarnemers willen 



blijven bijWonen. Hij vindt dat naast 
Latzko en Pelzer mensen moeten ko
men met, hoe zeg je dat, genuanceer
dere opvattingen over gevaar en 
risico's die kernenergie met zich mee 
kunnen brengen. De stralingsdeskundi
p drs. Clarisse Nlenhuis zou zo ie· 
mand kunnen zijn. Of Prof. J. Smith uit 
Groningen en drs. W. Smit van de TH 
in Twente. Het kamerlid vindt overi
gens dat ook mensen van bijvoorbeeld 
het :Max Planeken-instituut uit West
Duitsland en van de American Physi
eal Society uitgenodigd moeten kunnen 
worden. Niet dat ze het eens zullen 
worden met Latzko en Pelzer. Maar 
dat er - zoals in de Bondsrepubliek ge
beurt - nadrukkelijk minderheids- en 

·tWeeràerbeidsrapporten kunnen ver
schijnen. 

Het zal intussen duidelijk zijn dat Nij
pels de ambtenaren niet alleen Uit de 
commissie reactorvelligheld heeft te
ruggetrokken omdat ze niet onafhanke
lijk zijn, maar ook omdat ze Otabe· 
kulaam waren. De commissie heeft 
zich vergaloppeerd. Het beste bewijs 
daarvan is dat het onderzoek wordt 
overgedaan en de beslissing al dan niet 
kerncentrales te bouwen twee jaar is 
uitgesteld. Als de minister consequent 
is zal ook het reeent verschenen rap
port van de GeZOfltlslt.eidsraod over 
'JWrmen voor interoentre lnj reactoron· 
gevallen' uit de handel worden geno
men. Niet alleen omdat ook hier weer 
een commissie heeft geopereerd waar 
de interessen van niet-onafhankelijke 
ambtenaren vervlochten zijn met die 
van bevooroordeelde medewerkers 
van de atoomiobby. Zo zien we naast de 
vertegenwoordigers van het ECN in 
Petten, de KEMA in Arnhem en het In
teruniversitalr Reactor IDatituut in 
Delft de ambtenaren dr. J. Weber van 
de directie !ltralenbescherming en Ir. 
J .F. Stoutjesdijk van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheld en Milieuhygië
ne - belden dus van het ministerie van 
Nijpels. Voorts is er de onvermijdellj· 
ke representant van de Kernfysische 
Dienst van het ministerie van Sociale 
Zaken in de persoon van drs. B. van der 
Werf. 
De Gezondheidsraad werd in :1.882 ge
vraagd een advies uit te brengen of er 
reden aanwezig was bepaalde opvat
tingen over straling te herzien. De Ge
zondheidsraad besloot toen te wachten 
op de uitkomst van het onderzoek van 
de commissie reactorveiligheid en op 
de conclusies daarvan verder te gaan. 
Het resultaat valt het best te omschrij
ven als Uchutnnlgheld-in-commisSie. 
Ik weet nog steeds niet of het ernst of 
gêne was van de voorzitter van de Ge
zondheidsraad dr. L. Gl#jaQ.r toen hij 
op de presentatie de aanwezige jOuma
llaten aanbeval toch vooral het uitrek
se! van het rapport te lezen. Het advies 
self was 'niet geml\.kkeUjk toegankelijk 
voor een breed publlek, de behandelde 
materie leent r.ieh daartoe ook niet'. 
Want er staan nogal potsierlijke dingen 
in die regelrecht ontleend lijken IUUl de 
wenken van de BB voor de jongste dag. 
Zoals: 'Bij schuilen als tegenmaatregel 
bij reactorongevallen wordt de bevol
Jdng verzocht blnllenshuis te g~~.&n of te 
blijven en de ramen en deuren te slui
ten.' 'Na het overtrekken van de Jo. 
zinpwolken (pladen met radioactlef 
materiaal) dient de woning goed te 
worden geventileerd.' 'Hoewel de com-

missie geen specifieke de!'lkundlgheid 
bezit met betrekking tot het gedrag 
van mensen onder spanning, meent ze 
op grond van conclusies uit andere rap
porten dat schuilen sleehts voor een be
perkte duur mogelijk is. Bij langere tij· 
den zal het handhaven van die tegen
maatregel steeds moeiltjker worden.' 
Maar niet geklaagd. 'bij een lozinp. 
àuur van Uent.a.Uen uren .kan het ettec
tief zijn om tijdens het overtrekken van 
de wolk toch met de· evacuatie een be
gin te maken. • Maar wat als de A·2 
volstaat? 'Is besloten dat evacuatie 
achterwege blijft dan is het nodig het 
verstrekken van adviezen over decon
taminatie en het gebruik vanlokaal ge
produceerd voedsel te overwegen. • 
Maar hoe dan schuilen? 'Men kan zich 
voorstlillen dat de bevolking naar spe
ciale schuilplaatsen wordt gedirigeerd. 
In Nederland zijn dergelijke schuil
plaatsen echter niet in voldoende mate 
beschikbaar. Daarom wordt deze mo
gelijkheid hier niet nader beschouwd.' 
NQg even wordt de kelder gP.sugge
reerd mur omdat die in negen van de 
tien huizen door een koelkast is vervan
gen gaat de commissie ook hier niet na· 
der op ln. In elk rval 'dient men zich 
niet nabij vensters op !!'! houden. • Flat
bewoners moeten allen naar 'de bega
ne grond'. ('.elukldg is e:r voor hen toch 
nog een advies. •om de huid tegen 
besmetting te beschermen is het dra· 
gen van goed sluitende gladde kleding 
un te bevelen'. Daarna •na de lozinp· 
wolk' moeten ze wel weer schone kle· 
ren aantrekken. 
Ambtenaren tegen de apoca.typa. Pagi
na's vol prietpraat. Helaas gingen ze 
ook nog -van een veel te rooskleurip si
tuatie uit. De Ge'!lOildheldsraad zegt er
gens In het advies dat • &.traden van 
consumptie van melk overwogen moet 
worden' als de ra.dioactivit.ett 2000 bec
querel wordt. Bij groenten kaD dat 
zelfs 8000 becquerel worden. TijdeBI de 
dagen na de ramp In Tsjemobyl han· 
teerde de minister toegestane hoeveel
heden van 1'100 (in melk) en 1000 Un 
groenten) becq•Jerel jodium tal per kg. 
Gelukkig wordt straks alles aangeduid 
in Bie';erts, dat zijn lagere cljfera die 
ineens veel minc:!er onhellspellend zuï. 
len klinken. 

GtgantenregellDg 
Zo heeft de atOOn>Jobby zich ragft,tn ~re
org&Jli$eerd. Er is een commissie (In· 
middels gevierendeeld) die aantoont 
hoe veilig kernenergie is. Er be'ltaat 
een commissie die nagaat dat we met 
kernenergie kunnen blijven leven. En 
dan was er nog een derde commisale 
(stuurgroep) die heeft becijferd hoe 
voordeUg kernenergie wel niet is. Die 
laatste was heel opmerkelijk samen· 
gesteld: negen medewerkers van 
KEMA., vier vertegenwoordigers van 
RON en vijf deRkundigen van de elek· 
tricit6ttspmduktlebedri~ in Zeeland 
en Noord-Brabant. Da.OJ.rbtj warero na, 
men11 het mi•~terie van .lilc~'ltAi!clt.e 
Zaun drs •• J.A.M .. A. J. .. <·nn< en tr .. G.C. 
van Uttert gevoeffd. 
De commissie had weer veel te maken 
l'let de belcle ingenieursverenigingen 
KIVJ. en NIRIA. Van.zelfspJ'I".ken~ ~lel'.l 
de uitkomst ee~ verpletterende voor-
keur voor kernener-gie in. ~ tne"'mall-· 
ge minister van Economische Z&lre?! G. 
van Aardenne liet, in zijn schik r11et de 
uitkomst, het resultaat nog eens onder-
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zoeken door de Amsterdamse onderne
ming Nuclear Engineering en Contrac
ting (Nucon}. Die kwam tot dezelfde 
uitkomst. Pat was niet zo verwonder
lijk want Nucon zat zelf in die derde 
commissie die de kostenvergelijldng 
tussen kolen en uraan maakte. 
C'.eïnspireerd door dat eenzijdige cesel· 
schap werd tenslotte becijferd dat 
energie uit kerncentrales ongeveer 8, 7 
cent per kWu moest gaan kosten. De 
ervaringen in Tsjernobyl hebben in· 
middels geleerd dat daar ook nog 
kosten voor maatschappelijke gevol
gen door ongevallen bij kunnen komen. 
Ook de kosten van opslag van radioac· 
Uef {afval)materiaal zit niet in die 
voordelige Nederlandse prijs. In de 
Bondsrepubllek wordt hier en daar al 
een kostprijs voor kernenergie van 12 
cent genoemd. Het Is kortmn verstan· 
dig als een onafhankelijker groepering 
ook nog eens de studie naar de kosten 
van kernenergie gaat overdoen. 

En dan is er nor een laatste elu'b 
waartn ambtenaren en bediltsleven sa. 
menko~m>n om het wonder dat kern
energie heeft UI verkondigen. Het is de 
Ittdu.striële Btmd ooor Efterr/ie tm Mi• 
"'-"àeclt.fiOlogre (IREM) met als doel 
de 'revitalisering van de Nederlandse 
industrie op het gebled van de 
(kern)energie', AKZO, DSJJI, Hoog• 
ovem, Shell en nog een handvol bedrij· 
ven mak.--n er deel vanuit ~- toevallig 
bijna al die bedrijven die het grootste 
elektriciteitllverbrulk hebben en die 
profiteren van de zogenaamde 'gïgan• 
t«mregelmg'. Die regeling Is bestemd 
voor grootverbruikers die aldus via de 
staat een. klein miljard geiJubsidieerd 
krijgen op hun elektriciteltsnota. Die 
bedrijven vormen samen met alweer 
het EMrgreO'It4enoek Cettt?'tun Neder• 
14114 (EeN) de SamenwerkeMe EtteT· 
1/VJptodull:tiebedri/ven (SEP), 'l'NO én 
de ambtet~aren ir. J. W. HUlege (Eco
nomis.che Zakeri.), dn. G.H.B. Verbug 
(Economische Zaken) en dn. 11'. W • .R; 
E'IJers ( o:lireeteur generaal milieube· 
heer van het ministerie van VolJtshuis. 
vesU.ng, Ruirnteltjlce Ordening en Mi· 
lieubebetlr, ·van NiJpels dm;) een vuist 
voor de ontwikkeling van kernenergie. 
Een pa&t' maanden geléden boekte de 
IREM zijn eerste resultaat. Met geld 
van de overheld voerde het Zwitserse 
bedrijf .lilldtTOWIJtt een onderzoelr. uit 
n&'lt' IM mogelljkbeden ve.n Nederland. 
118 bedrijven om l!'élf kerncentrales te 
bouwen. 
En ja hOOr. TREM en Elektrowût 
maakten duic:!eJijk dat Nec.t-..rland dat 
heel goed kan. 
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VOORBEELD-MOTIE 

De Raad der gemeente •••••• 
in vergadering bijeen op •••••• 

kennis genomen van de informatie gegeven onder meer tijdens de studiedag over 
de snelle kweekreactor in Kalkar gehouden op 6 juni 1986, 

- constaterend dat de bouw van de snelle natriumgekoelde kweekreactor (SNR 300) 
in een besliasend stadium ia gekomen, waarbij de bouwer in afwachting la van 
de laatste deelvergunningen voor het laden van de kern, het opstarten en de 
officiële ingebrulkname, 

- constaterend dat er dan een reactor in werking zou treden die vanaf het begin 
van de bouw uiterat omatreden ia geweest vanwege met name de extra veilig
heidsrisico's van de kweekreactor technologie, de kostenexplosie, het tech
nische falen en de Nederlandse projectdeelname, 

- constaterend dat er tijdens proefnemingen met de natriumkringloop tuesen 1984 
en nu alarmerende constructlefouten en mankementen naar voren kwamen, hetgeen 
het risico van een ramp voor met name het Nederlands-Duitse grensgebied nog 
eens benadrukt, 

- constaterend dat bij een ernatig ongeval met de SNR 300 de bestaande rampen
plannen in Nederland tekort zullen schieten in hun taak de bevolking een vol
doende mate van velligheld te garanderen, 

- constaterend dat de (termijn van) ingebruikname van de SNR 300 door de poli
tieke dtuatie ln de Bondarepubliek weliswaar erg onzeker ia, deze ingebruik
name na de Bondsdagverkiezing van januari 1987 echter geenszins ie uit te 
sluiten, 

- constaterend dat de Nederland~• ov.rheld en de Nederlandse elektriciteitsbe
drijven nog steeds deeln-.r aan het Kalkar-project zijn en het argument dat 
er schadeclaims van Nederlandse zijde zouden worden ingediend, wordt gebruikt 
om het project te voltooien, 

- constaterend dat het ontwerp van de SNR 300 faalt als het gaat om veiligheide
aspecten; aan 69 door de Deelstaatregering 1.n vergunningen gestelde ve1Ug
he1dsvoorwaarden kon door de bouw~ niP-t worden voldaan, 

- constaterend dat terugtrekkina van Nederland uit het kweekreactor•project 
juridisch mogelijk en politiek gewenst la, 

besluit 
het college op te dragen, 

ll 
1. eventueel gezamenlijk met andere ge~enten een brief aan de Deelstaatregering 

Nordrhein Westfalen te richten, waarin solidariteit wordt betuigd met de stel• 
lingname van de deelstaatregering en de hoop wordt uitgesproken dat de welge
ring om de resterende deelvergunningen te verlenen ook na de Bondsdagverkie
zing gestand kan vo~den gedaan, 

2. tegelijkertijd een ver~ek aan de Bondsregering te richten waarin wordt aange
drongen op stopzettina van het. Kalkarproject en waarin tevens wordt gevraagd 
geen juridische stappen tegen de regering van Nordrhein Westfalen te onderne
men voor het geval de•e vergunnlngsaf~ifte blijft weigeren, 

3. een brief aan de Nederlandse regering te sturen waarin wordt gepleit voor te
rugtrekking van Nederland uit het Kalkar-samenwerkingsverband en een afschrift 
van deze brief tevens te zenden aan de Belgische regering en de Raad van Kom
missarissen van de NV SEP. In deze brief wo-.:dt benadrukt dat van Nederlandse 
zijde van geen sehadeclalms sprake zal mogen zijn, 

4. eventueel gezamenlijk aet andere gemeenten contact op te nemen met Duitse 
(buur)gemeenten, hen op cle hoogte te stellen van de hier levende opvattingen 
en hen te vragen de politieke druk op de niet-ingebruikname van de SNR te 
helpen verbogen, 
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5. groepen die zich bezig houden met anti-Kalkat:-activiteiten op. voorlichtend en 
juridisch gebied financieel of op andere wijze te ondersteunen, 

6. de inwoners van de gemeente via de haar ten dienste staande kanalen informa
tie over de situatie rond de SNR 300 te verstrekken en hen van bovengenoemde 
gemeentelijke activiteiten op de hoogte te stellen. 

STUDIEDAG 

Alle gemeenten en provincies moeten 
op korte termijn bij de Westduitse re
gering aandringen op stopzetten van de 
bouw van de snelle kweekreactor in 
Kalkar. Bij de Nederlandse regering 
moet gepleit worden voor terugtrekking 
uit het Kalkar-project. 
Dat staat in de 'model'- motie die de 
Gelderse Milieufederatie na afloop van 
de studiedag over Kalkar aan alle ge
meenteraden en provinciale staten heeft 
gestuurd. 
Duitse vrienden vonden de naam van de 
studiedag "Hopen op westenwind" niet al 
te gestaagd. 1 n Schoonheidsfoutje. Voor 
het overige waren de ruim 100 deelne
menden aan de studiedag het er roerend 
met elkaar over eens: "Het opstellen 
van rampenplannen in verband met Kalkar 
(en ande.re mogelijke kernrampen) is 
vergelijkbaar met bet aanvaardbaar maken 
van een kernoorlog door het aanleggen 
van schuilkelders." Er is maar één op
lossing: Kalkar mag niet gaan draaien. 
En rampenplannen moeten, als ze onver
mijdelijk zijn door wettelijke voor
schriften, zonder sussend taalgebruik 
duidelijk maken wat de gevaren van kern
energie zijn. 

FRIESLAND EN KALKAR 

Kalkar lijkt ver van mijn (in Oudega 
W) eta uw bed. Sinds Tsjernobyl weten we 
beter, als we dat al niet eerder wisten. 
Kalkar ligt niet meer dan 40 km van de 
Nederlandse grens, hetgeen een fraktie 
is van de 1.700 km die ons van Tsjerno
byl scheiden. Bij 'verkeerde' wind en 
regenachtig weer zouden steden als Arn
hem en Nijmegen geëvacueerd moeten wor
den, zegt Wim Smit van de TH Twente in 
een rapport voor de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid enkele 
jaren geleden. Stroken van meer dan 100 
km diep Nederland in zouden bij een on
geluk in Kalkar onbewoonbaar worden. 
Vele duizenden mensen lopen het risico 
te sterven of genetische schade op te 
lopen. Een Westduits onderzoek komt op 
16.000 tot 2.700.000 directe en indi-

recte doden, afhankelijk van het weer. 
Wat dit betreft is een kweekreactor 
die met plutonium werkt en dat ook 
'kweekt' (ah de kernenergielobby het 
toch bij het rechte eind zou hebben, 
wat zwaar omstreden wordt), nog iets 
anders dan een gewone kernreactor die 
met uranium werkt. 

WAT IS ER MET DE MODEl-MOTIE GEBEURD? 

De Gelderse Milieufederatie stuur
de de motie naar alle gemeenteraden en 
provinciale staten. De schrijver van 
deze Nieuwsbrief heeft daar niet veel 
van gemerkt. U welt Wij, de KWA, willen 
u vragen te informeren bij uw gemeente
bestuur en bij provinciale staten of 
zij de voorbeeld-motie ontvangen heb
ben en zo ja, wat zij ermee hebben ge
daan of nog gaan doen. Wellicht kan bet 
helpen als u een copie van de motie 
maakt en deze opstuurt met een begelei
dend briefje. 
Het voorbeeld is slechts een voorbeeld. 
Aanpassing is natuurlijk mogelijk. De 
Gelderse Milieufederatie (085-515069) 
en de Energiewinkel (080-237544) staan 
klaar voor het verstrekken van nadere 
informatie. 
Ook wij, de KWA, vernemen graag wat er 
gebeurt. 

Spotprent uit 
de Filippijnse 
krant Manila 
Bulletin. De 
wieken van de 
molen zijn 
vervangen door 
een atoomteken. 
Vervuilde melk 
uit Holland. 
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