
Nieuwsbrief De Nucleaire Dissonant 
Voorheen de Nieuwsbrief van de KoÖrdinatiegroep 
Weiger Atoomstroom. 

5-de jaargang, december 1986, nurmner 8 

Voor niets gaat de zon op en waait de wind! Daarom: 
als u dat kortgeleden nog niet deed, denk aan onze 
nieuwe giro 1572861 t.n. Nieuwsbrief De Nucleaire Dis
sonant, afgekort tot NDND, Stasjonsleane ~' 8614 AN Ou-
dega (W), tel. 05154-9464. Uw vrijwillige bijdrage, 
klein of groot, is van harte welkom. Bepaal zelf uw bij
drage maar pieker daar niet te lang over. Handel gewoon 
eens lekker onbeheerst! 
De Nucleaire Dissonant verschijnt om de ongeveer 6 weken 
met een oplage van ongeveer 1000 stuks. 

Têgen kernenergie en v66r een milieu-vriendelijk energiebeleid 

EEN NIEUW JASJE ! 
De nieuwsbrief heeft, zoals u na

tuurlijk al hebt gezien, een nieuw jas
je. Niet alleen dat, er staat ook een 
nieuw groepje mensen achter. 

De KWA zag het werken in zo'n strak 
schema als nodig is voor een zesweke
lijkse nieuwsbrief niet meer zitten. 
Uiteindelijk wordt het dan een keuze 
tussen stoppen met de nieuwsbrief of 
het vormen van een nieuwe groep die er 
zich achter stelt. Het laatste, een 
nieuwe groep; is het geworden. Cees Ras, 
Marijke Lodeweges en Dirk van der Ham 
gaan met de Nieuwsbrief De Nucleaire 
Dissonant (afkorting: NDND)-verder. De 
KWA beperkt zich tot de overige activi
teiten. 

Het groepje NDND kan nog wel wat men
sen gebruiken. Zeker "correspondenten", 
mensen die willen schrijven over wat hen 
beweegt. Ook mensen die het stom verve
lende handwerk, zoals nieten, vouwen en 
vullen van enveloppen, willen doen zijn 
welkom. 

Als alles goed gaat ontvangt u deze 
nieuwsbrief eerder dan 6 weken na de vo
rige. De reden: De VREDESMARS Steenwijk, 
Tweede Kerstdag, georganiseerd door 
WAAKS , waarin vele groeperingen samen-

werken. Welhaast traditioneel is De 
Meenthe, de sporthal tegenover het sta
tion in Steenwijk, vanaf 12.30 uur open 
voor de deelnemerssters. Erg gezellig 
met de vele kramen en de mensen die je 
daar kan ontmoeten. Om half twee begint 
de tocht naar de Havelterberg. Het motto 
van deze vredesmars is: DE MYTHE VAN DE 
DESKUNDIGHEID. 

Bij deze Nucleaire Dissonant ontvangt 
u een klein affiche van WAAKS. Hang het 
a.u.b. op een goede plaats! 

één jaar na TSJERNOBYL 
Al enige tijd wordt gewerkt aan een 

plan om rond één jaar na Tsjernobyl een 
grote actie te organiseren. Nu het wat 
vastere vorm heeft aangenomen nodigt het 
Landelijk Secretariaat Basisgroepen, 
Sweers de Landastraat 73 te Arnhem (tel. 
085-514957, vrijdagmiddags tussen 2 en 5 
uur), iedereen uit om verder mee te den
ken, te praten en te doen. De actie "Bors
sele Dicht! I Nooit meer Tsjernobyl1' zal 
gehouden worden op vrijdag 24, zaterdag 25 
en zondag 26 april 1987 en ziet er in het 
kort als volgt uit, in twee belangrijke 
onderdelen : 
* een blokkade van zaterdagmorgen 10 uur 

tot zondagmiddag 2 uur ; 
* een demonstratie op zondag, met aanslui-

tend een manifestatie op het tentenkamp. 
Het is de bedoeling dat op vrijdag al be
gonnen wordt met het opbouwen van het 
tentenkamp. 

Er zijn nu nog 4 maanden om deze actie 
te organiseren, om. publiciteit te maken, 
om te werven, etc. D · ~· - ·· 
kort, maar belangrij it! 2_~~~1wft~ a ve~, 
mensen willen helpen lAU~ -

dig contact op met ï t hem. ~ " . I u J 
~..Jigltoli t~erd ... C • 

~~ ----~ , 
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DE MYTHE VAN DE DESKUNDIGHEID 
Gladjes geschreven en met vertrouwen 

in de mogelijkheden van "het systeem" 
publiceerde de ECN in Energie Spectrum 
10-de jaargang nr. 11, november 1986 
het volgende. 

RAPPORT GEVOLGEN VAN TSJERNOBYL VOOR 
NEDERLAND 
De Coordinatiecommissie voor de Metin
gen van Radioactiviteit en Xenobioti
sche stoffen (= aan het leven vreemde 
stoffen) heeft medio oktober het rapport 
'De radioactieve besmetting in Nederland 
ten gevolge van het kernreactorongeval 
in Tsjernobyl' aangeboden aan de minis
ter van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, die het rap
port direct daarna aan de Tweede Kamer 
heeft toegezonden. In het rapport staan 
de resultaten van de vele metingen van 
radioactiviteit die zijn uitgevoerd door 
circa 35 diensten en laboratoria naar 
aanleiding van het reactorongeval in 
Tsjernobyl. 

Het rapport, dat dank zij intensieve sa
menwerking tussen diverse diensten en 
laboratoria tot stand kwam, laat o.a. 
zien dat zowel binnen Europa als in Ne
derland grote verschillen in radioactie
ve besmetting bestaan. Voor het eerst is 
een kaart samengesteld waarop is aange
geven hoe sterk de radioactiviteit, af
komstig van cesium-137 op de bodem, na 
het ongeluk op verschillende plaatsen 
in ons land is gestegen. In Europa be
hoort Nederland overigens tot de gebie
den die relatief licht door de radioac
tieve besmetting zijn getroffen. 
De conclusies en aanbevelingen van het 
CCRX-rapport zijn gebaseerd op de metin
gen, verzameld door zo'n 35 instituten 
en diensten, waaronder het RIVM = Rijks
instituut voor de Volksgezondheid en Mi
lieuhygiëne, het KNMI = Koninklijk Neder• 
lands Meteorologisch Instituut, de Rijka
keuringsdienst van Waren, TNO, de inspec
ties van de ministeries van WVC en VROM, 
en het ECN = Energieonderzoek Centrum 
Nederland. 
Voor het beoordelen van de mate van radi
oactieve besmetting en het maken van de 
prognoses werd een aantal computermodel
len gebruikt, zoals de aangepaste RIVM/ 
KNMI-transportmodellen (ontwikkeld om be
rekeningen te kunnen maken met voorspel
lingen bij grootschalige luchtverontrei
niging) en de meteorologische rekenmodel-
len van het KNMI. 

r .r ~uite 
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Nederland behoort tot de gebieden die 
naar verhouding maar licht radioactief 
besmet zijn. In Nederland zijn wel gro
te verschillen in besmetting geconsta
teerd, veroorzaakt door de verschillen in 
regenval in de eerste week van mei. De 
hoogste waarden van radioactiviteit zijn 
gevonden in een brede strook lopend van 
Oost-Brabant over Utrecht naar de kop 
van Noord-Holland. In Groningen en Zee
land zijn naar verhouding 10 maal minder 
radioactieve stoffen terechtgekomen. De 
gemiddelde besmetting met cesium-137 die 
nu is opgetreden door het kernreactoron
geluk in Tsjernobyl bedraagt voor geheel 
Nederland 407o van de in de jaren vijftig 
en zestig opgetreden besmetting. 
In het rapport concludeert de commissie 
dat de bestaande nucleaire alarmregelin
gen dienen te worden aangepast. Bovendien 
dient in plaats van de huidige provinci
ale regelingen een systeem te worden ont
wikkeld, dat op nationale en continentale 
schaal functioneert. 
De commissie signaleert dat Nederland 
binnen een straal van 1000 km omringd 
wordt door ruim 120 nucleaire installaties. 
Hiervan zijn er ongeveer 40 nog in aan
bouw. Na een ongeluk in één van deze in
stallaties bestaat de mogelijkheid dat 
radioactieve stoffen ons land bereiken 
zonder dat. het ongeluk tevoren is gemeld. 
Daarom is het volgens de commissie gewenst 
te beschikken over een automatisch conti• 
nu signaleringssysteem voor eventuele on
gelukken. 
De beschikbaarheid van goed uitgeruste 
meetwagens laat volgens de commissie te 
wensen over. Extra investeringen in mate
riaal en personeel zijn noodzakelijk om 
het huidige bewakingssysteem in de toe
komst afdoende te laten functioneren. De 
commissie noemt een éénmalige investering 
van 5 ~iljoen gulden voor meetapparatuur 
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en daarnaast een jaarlijkse extra inves
tering van 3 miljoen gulden voor extra 
personeel. Verder bepleit de commissie 
de opstelling van betere apparatuur 

ONS COMMENTAAR 

voor de verwerking van meetresultaten 
uit binnen- en buitenland op de diverse 
ministeries en op het RIVM. 

De commissie met de lange moeilijke 
naam wil "technische onvolkomenheden" 
met meer technologische deskundigheid 
te lijf om de opsporing te verbeteren. 
Deze verbeteringen hebben ook weer tech
nische onvolkomenheden, zoals altijd het 
geval is geweest en zo wordt het geheel 
steeds erger. De bronnen van radioac -
tieve vervuiling en vernietiging worden 
niet aangepakt. De directe en indirecte 
gevolgen ook niet. 

Tot slot adviseert de commissie de in
stelling van een informatie- en documen
tatiefaciliteit, die een beter functio
neren van de interdepartementale be
leidscoÖrdinatie bij kernongevallen mo
gelijk moet maken. 

Onder gifgolf uit Bazel zit een zee van ellende 
Het hier volgende artikel uit de Volkskrant van 15 november 1986 had ook als titel 
mee kunnen krijgen: De mythe van de deskundigheid aan de kaak gesteld! 

De chemiebrand van Bazel is 
afgrijselijk. Verbijsterend is 
echter, dat het een nieuwe ramp in 
een lange reeks is. Zal de venuilde 
Rijn politici en bestuurders 
eindelijk tot het besef brengen hoe 
onmenselijk onze 
produktiemaatschappij is 
geworden? Een bewogen betoog 
van PvdA-Europarlementariêr 
Hemmo Muntingh. 

Ergens springt een voruqe over. Een 
nietig von}qe dat aanleiding geeft tot 
een explosie. De explosie leidt tot ver
nietiging van bijna een geheel ecosys
teem. Zie daar, in het kort, het verhaal 
van Sandoz, Bazel en de Rijn. Het is 
overigens geen nieuw verhaal maar ge
woon een aflevering uit een serie, dit
maal spelend in Zwitserland. 

Ander.e afleveringen, in willekeurige 
volgorde, waren: Minamata en Itai-Itai 
in Japan, Flixborough in Engeland, Se
weso in Italië, endosofan in de Rijn in 
Duitsland, telotrin in het Nederlandse 
waddengèbied, Bopol in India en, niet te 
vergeten, recentelijk Tsjernobyl in Rus
land. 

ledere aflevering gaat gepaard met 
hetzelfde spektakel: eerst geruststellen· 
de verklaringen van de verantwoorde
lijken, dan toenemende publieke on
rust, vervolgens schoorvoetende erken· 
ningen van verantwoordelijke overbeo 
den en ten slotte wat de Engelsen zo 
treffend noemen p~Jblic outc:ry. Daarna 
volgen wat politieke en bestuurlijke 
maatregelen, het insuffen van de publie
ke aandacht en het berustend afwach· 
ten tot het volgende verkeerde von}qe 
overspringt. 

Het droevige van bovenstaande serie 
calamiteiten en het begeleidende poli· 
tieke toncept is echter niet zo zeer het 
vóórkomen van die rampen als zodanig. 

Het droevige is meer dat zij de huizen
hoge toppen zijn van golven, die een 
reusachtige grondzee begeleiden. Een 
grondzee die - als er niet snel maatre
gelen worden genomen -een alles ver
nietigend effect zal hebben. te veraelij
ken met .een wereldoorlog. 

Is dit nu paniekzaaierij of een gratUite 
bewering om via het opwekken van 
angst wat meer aandacht te krijgen voor 
een wat achtergesteld probleem? Nee, 
driewerf nee. Het is een door de milieu· 
beweging samen met enkele verlichte 
geesten voldoende wetenschappelijk on· 
derbouwde aanklacht ·die nog steeds 
niet door politici en bestuurders vol· 
doende serieus wordt genomen. 

Die grondzee staat onder meer voor 
de sluipmoord op onze bomen en onze 
bodem door de zure regen. Zij staat voor 
de geniepige vergiftiging van onze atmo
sfeer met C02, voortvloeiend uit het 
volstrekt ongecontroleerd en overmatig 
verbruik van fossiele brandstoffen, met 
mogelijke . onvoorstelbare calamitaire 
gevolgen door· zeespiegelstijging. 

Ontbossing 
Die grondzee staat ook voor het doel· 

bewust ontbossen van onze planeet, 
deels als gevolg van het triviale streven 
van ondernemingen en individuen naar 
korte termijn-gewin. Een ontbossing die 
op wereldschaalleidt tot een verslechte
ring van de zuurstofhuishouding van 
onze atmosfeer, tot erosie, verwoestij· 
ning., overstromingen en het in een ban· 
domdraai voor immer uitroeien van tal· 

loze nutti&e planten en diersoorten. 
Hetgeen op zijn beurt ,._. leidt tot 
afschuwelijke ontberingen voor vele 
volkeren. 

Calamiteiten zijn dus c1e toppen van 
golven. Spectaculair in hun voorkomen 
en onmogelijk om niet te zien. Zelfs voor 
politici die getooid zijn met oogkleppen 
van allerlei formaat en politieke kleur. 
De recente Rijnvervuiling zal dus wel 
weer allerlei debatten uitlokken, tot 
vele artikelen inspireren (zoals deze) en 
op zijn best tot wat maatregelen leiden. 
Maar het gaat niet om de golven, het 
gaat om de eigenlijke grondzee van gro
te internationale milieuproblemen. Die 
wordt niet serieus genomen. Ook in Ne
derland niet waar we - om maar eens 
een voorbeeld te noemen - de vermes
ting van de bodem (een van onze groot
ste milieuproblemen) pas ergens tegen 
het jaar 2000 denken te hebben opge
lost. 

Hier volgt een voorbeeld uit de Euro
pese Gemeenschap om deze stelling na
der te onderbouwen en dat mutatis mu
tandis ook geldt voor andere politieke of 
bestuurlijke grootheden. Ook de EG 
houdt zich met het milieu bezig. Er 
wordt zelfs beweerd succesvol. Dat is 
dan een mooie gotspe, hetgeen de Rijn 
weer eens aardig heeft aantoond. 

Milieubudget 
Beter dan te luisteren naar een suc

cesverhaal over zeehondjeS kan men kij
ken naar het Europese milieubudget en 
de aantallen mensen die zich in de EG 
met het milieu bemoeien. Niet meer dan 
circa veertig ambtenaren op beleidsni
veau (van de circa twintigduizend amb
tenaren in totaal) met minder dan één· 
tiende proc:ent van het budget mogen 
zich met het milieu bezighouden. Is er 
een beter bewijs denkbaar dat de Euro
pese politici het milieu niet serieus ne
men? 

Conclusie: politici en bestuurders 
moeten de recente Rijnvervuiling ge
bruiken om zich te bezinnen. Zich bij
voorbeeld realiseren dat het milieupro-



bleem is uitgegroeid tot een van de be
langrijkste uitdagingen waarvoor zij 
staan. En zich realiseren dat onze pro· 
duktie- en consumptiemaatschappij 
geen menselijke en natuurlijke maat 
meer heeft, maar een onmenselijke en 
onnatuurlijke. Dit getuige het feit dat 
wij hele ecosystemen (Rijn, Ganges), 
halve werelddelen (Amazoniê, Afrika) 
of hele zeeên (Perzische Golf, Noordzee} 
vernietigen of dreigen te vernietigen. 

Als we ons realiseren dat de maat 
verkeerd is, dat smal! niet alleen beau ti· 

Op21 juli 1986 maakte minister 
Jochimsen van de Westduitse 
deelstaat Nordrhein-Westfalen 
bekend dat hij voorlopig geen 
verdere vergunningen voor de 
kweekreactor bij Kalkar ver
leent. Hij verklaarde bovendien 
niet te geloven dat de bouwers 
en eigenaren van deze kerncen
trale in staat zijn alsnog aan de 
wettelijke milieu- en veiligheids
eisen te voldoen. Kalkar. een in
ternationaal projectvan zeven 
miljard mark, lijkt een bizar mo
nument te worden~ een monu
ment voor een falende tech
nologie. 

door John Hontelez 

I Kalkar' maakt deel uit van de zoge· 
naamde tweede generatie kerncen

trales: centrales die elektriciteit en tegelij
kertijd nieuwe splijtstof produceren. De 
ontwikkeling van deze 'kweekreactoren' 
begon al in de jaren veertig. Doordat en
kele landen atoomwapens gingen maken 
ontstond een vraag naar splijtstof. Die 
vraag nam nog flink toe toen president Ei
senhower van de Verenigde Staten zijn 
atOms for peace-programma stante. De 
kennis die dit land had opgedaan bij de 
ontwikkelingvan de atoombom moest ten 
dienste worden gesteld van de wereld, om 
er via een beheersing van het splij
tingsproces elektriciteit mee te gaan op
wekken, waardoor de welvaart en de on
derlinge verhoudingen wereldwijd zou
den verbeteren. 
Er waren nog slechts kleine voorraden van 
de delfstof uranium ontdekt. Bovendien 
was daarvan slechts 0, 7 procent bruikbaar. 
te weten het isotoop U-235. De rest van 
het natuurlijke uranium, het onsplijtbare 
U- 2 38, was voor gewone kerncentrales on
bruikbaar. Men vreesde een vroegtijdig 
einde van de kernenergie en de kernwa-

fuJ maar ook useful is, dan is er mis
schien ruimte voor de juiste oplossin· 
gen, zoals het streven naar een krin· 
gloopmaatschappij op menselijke en na
tuurlijke maat. Dan kunnen de milieu
budgetten worden verhoogd, kan de 
personeelsomvang worden vergroot en 
kan wellicht werkelijk een begin wor· 
den gemaakt met een serieus milieube
leid. Het vonkje van Bazel zou dan nog 
onverwacht gunstige gevolgen hebben. 

HEMMO MUNTINGH 

Kalkar wankelt 
De ruim vijfentwintigjarige geschiedenis van 
de snelle kweekreactor in Kalkar is één aan
eenschakeling van misrekeningen, verkeer
de prognoses en scheppen geld. Volgens 
voorspellingen zou deze elektriciteitscentra
le eind 1987 of begin 1988 in werking kunnen 
treden, maardefinitievevergunningen zijn er 
niet. Het verzet tegen Kalkar, aanvankelijk 
alleen van de anti-kernenergiebeweging, 
komt nu ook uit politieke hoek. Doorgaan 
met Kalkar druist in tegen elk gezond ver· 
stand. De tijd is rijp om te stoppen. Drs. 
J.A.M. Hontelez, actief in de Stichting 
Kalkar-proces, maakt de bittere balans op. 

Red. 

pensdoorgebrek aan U-235. 
De Amerikanen hadden echter al heel 
vroeg ontdekt dat U-238 door beschietin~ 
met snelle, niet-vertraagde neutronen JS 

om te zetten in plutonium. Plutonium is 
splijtbaar en levert daarbij meer energie 
dan U-235 (de bom op Nagasaki was al een 
plutoniumbom). Het op grote schaal pro
duceren van plutonium zou betekenen 
dat men met de bestaande uraniumvoor
raden zo'n zestig maal meer energie zou 
kunnen opwekken. De eerste generatie 
kerncentrales, die uitsluitend U-23 5 splij
ten, zou zo snel mogelijk moeten worden 
opgevolgd door een volgende, de kweek
reactoren. 

Grote problemen 
Een kweekreactor is technisch ingewikkel
der dan de gewone, of' thermische' kern
centrales. Er kan niet met water worden 
gekoeld. Ten eerste omdat de temperatu
ren te hoog zijn, ten tweede omdat water 
de neutronen die loskomen uit een splij
ting afremt. Dat afremmen is goed als de 
nadruk ligt op zoveel mogelijk profijt ha
len uit U-235. maar hinderlijk als de na
druk op vorming van plutonium ligt. In 
een kweekreactor moeten de neutronen 
snel blijven rondvliegen. In plaats van wa
ter wordt daarom met natrium gekoeld. 
Daarmee is de volledige naam, snelle na
triumgekoelde kweekreactor, verklaard. 
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Maar natrium is een veel riskanter koel
middel dan water. Het raakt bij de minste 
of geringste aanrd:ing met water of lucht 
in brand. Bovendien is de kern van een 
kweekreactor zodanig opgebouwd, dat bij 
het wegvallen van de koeling de hitte snel 
toeneemt. Binnen seconden kan een zo
danige hoeveelheid energie vrijkomen dat 
de reactorwerkelijk ontploft. Bij het weg
vallen van de koeling in een gewone kern
centrale daarentegen dooft de kern lang
zaam uit; een echte kernontploffing is 
daarbij niet mogelijk. De ongelukk~n te 
Harrisburg en Tsjernobyl geven ovengens 
aan dat bij gewone kerncentrales ~d~re 
fysische reacties evengoed een vermeling 
van de reactor kunnen veroorzaken. 
De mogelijke ontploffing van een kweek
reactor is bekend geworden als het Bethe
Tait ongeval. Een dergelijk ongeval kan, 
afhankelijk van ligging van de reactor en 
het weer, een gigantische catastrofe ver
oorzaken. Duizenden tot miljoenen do
den, waarvan een klein deel onmiddellijk, 
en tienduizenden vierkante kilometers 
landbouwgrond voor meer dan honderd 
jaar onbruikbaar. In deze mogelijkheid 
ligt de kern van het gegroeide verzet regen 
de kweekreactor. Een tweede probleem is, 
dat het gevormde plutonium niet zonder 
meer kan worden gebruikt voor verdere 
elekuiciteits- en plutoniumproduktie. 
Het moet eerst worden gescheiden van al· 
Ierlei andere splijtingsprodukten die het 
geheel verontreinigen. Dat scheiden moet 
in zogenaamde opwerkingsfabrieken ge
beuren. Het is een uiterst moeilijk proces, 
moeilijker nog dan het opwerken van afval 
uit gewone kerncentrales. 

Kinderschoenen 
Ondanksdeze problemen begonnen eem 
de kernwapenstaten, en later ook West· 
Duitsland,Japan, Italië, BelgiëenNeder
land aan de ontwikkeling van de kweek
reactor. Momenteel staan er in Frankrijk 3 
kweekreactoren ( 1 kleine, 1 middelgrote, 
1 grote). in Engeland 2 (1 kleine, 1 mid· 
delgrote), in Rusland 4 (2 kleine, 2 mid· 
delgrote), in Amerika 2 (middelgrote), in 
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Japan 1 (kleine) en in West-Duitsland 2 
(1 kleine, 1 grote in aanbouw: Kalkar). 
Enorme investeringen, grote risico's, en. 
kele ongelukken, en nog steeds staat de 
kweekreactor in de kinderschoenen. In de 
Verenigde Staten is het kweekreactorpro
gramma zelfs stilgelegd. 

Enkele ongelukken met kweekreactoren 
Verenigde Staten, 1955: reactorkern van 
eerste kweekreactor EBR-1 smelt. 
Verenigde Staten, 1966: twee splijtstof
elementen van proefreactor Enrico Fenni 
smelten deels (kranteberichr: 'We almost 
lost Deuoit' ). 
Rusland, 1974: geruchten over natrium· 
brand in kweekreactor. 

Als alleen economische overwegingen een 
rol zouden spelen, zouden de overige lan· 
den de Verenigde Staten moeten volgen. 
De uraniumvoorraden blijken veel en veel 
groterte zijn dan veertig jaar geleden werd 
verwacht. En er zijn nog grote gebieden in 
dewereldnietonderzocht. Uranium blijft 
goedkoop en gegarandeerd voorhanden. 
Bovendien groeit het verbruik veel min
der. De voor het jaar 2000 verwachte kern
centralecapaciteit is russen 1974 en 1984 
zeven maal kleiner geworden. Anderzijds 
blijken de kweekreactor en de plutonium
opwerking moeilijker en duurder dan 
verwacht. 
In 1972 vootspelde de Europese Commis
sienog,datindejarennegentigdekweek· 
reactor commercieel zou zijn. In 1984 ver
wachtte zij dit puntpas in het begin van de 
volgende eeuw. Tegenstanders van de 
kweekreactor, zoals de Westduitsers Trau
be,ex-bouwleidervanhetKalkar-project, 
enex-ministervanTechnologieenOnder-

zoekVonBülo~. bestrijden dat. Vóórhet 
jaar 2050 zal in ieder geval geensprake zijn 
van een rendabele kweekreactor. 
Waarom gaat men dan toch verder? Eén 
reden is de behoefte aan plutonium voor 
kernwapens. Een andere is dat de bedrij
ven die de kweekreactor ontwikkelen pro
fiteren van de angst van hun regeringen 
om achrette raken. 

Nederland laatzich niet onbetuigd 
Nederland is nauw betrokken bij de 
kweekreactorontwikkeling. In 1967 be
sloot onsland mee te werken aan de bouw 
van een 300 megawatt kweekreactor in 
West-Duitsland. Opdrachtgevers werden 
de elektriciteitsbedrijven van Nederland, 
België en de Westduitse deelstaat Nord
rbein-Westfalen. Subsidiegevers werden 
de regeringen van beide landen en van de 
Bondsrepubliek. Niemand zal toen heb
ben voorspeld wat dit plan teweeg zou 
brengen: een sterke anti-kernenergiebe
weging in Nederland, een verbeten poli
tiekestrijd in West-Duitsland, en eenfan
tastisch verhaal over falend management. 

Kalkar 
In 1972 werd de gemeente Kalkar, dertig 
kilometer oostelijk van Nijmegen, als 
vestigingsplaats gekozen voor de nieuwe 
kweekreactor. De boeren die een deel van 
hun land moesten afstaan, protesteerden. 
Zij hadden al vroeg door dat het project 
niet ongevaarlijk was. Zij pachtten de 
grond van de katholieke kerk. De kerke· 
raad van het dorpje Hönnepel, waarin zij 
de meerderheid hadden, weigerde grond 
te verkopen aan de Schnellbrüter Kern· 
kraftwerk Geselischaft (SBK), de op
drachtgever van bet project. De bisschop 
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van Münster zette de kerkeraad echter af 
en dreef de verkoop door. De kerk van 
Hönnepel kreeg een flinke opknapbeurt. 
betaald door de SBK. 
Een aantal boeren zette het verzet door. 
Zij maakten bezwaar tegen het verlenen 
van de bouwvergunning. Toen dat niet 
hielp besloten zij dat één van hen, Josef 
Maas, in beroep zou gaan bij de rechter. 
Maas zou tot eind 1985 zijn juridische 
strijd voonzetten. Hij werd het symbool 
van de anti-Kalkarstrijd. Zijn opgeven in 
1985 was een tegenslag, maareen nieuwe 
buurtbewoner staat klaar de juridische 
strijd op te pakken. Hopelijk is dat niet 
meer nodig. 

Hetaandeelvan Nederland 
De Nederlandse deelname aan Kalkarwas 
vanafhet begin omstreden. Alle progres· 
sieve politieke partijen stemden in 1973 
tegen de Wet financiering snelle kweek
reactor. Die wet werd desondanks aange· 
nomen en hield in dat er een Kalkar
heffing van drie procent op de elektrici
teitsrekening kwam. Van de oppositie wa· 
ren alleen de PSP en de PPR tegen kern· 
energie. PvdA, D'66 en CPN twijfelden 
aan het nut van dit specifieke project en 
ook de vrees dat West-Duitsland het ge· 
produceerde plutonium voor atoomwa· 
pens zou gaan gebruiken speelde een rol. 
De kosten van Kalkar zijn gigantisch on· 
derschat. Momenteel is tussen de 6, 5 en 7 
miljard mark (7 ,3 tot 7,9 miljard gulden) 
uitgegeven aan een kweekreactor met een 
vermogen van 300 megawatt, die ruim 
een miljard mark zou kosten volgens de 
begroting van de jaren zeventig. Ter ver
gelijking: een conventionele elektrische 
centrale van 1000 megawatt kost ongeveer 
één miljard mark. 
De Nederlandse overheid en de Samen· 
werkende Elektriciteitsproducenten 
(SEP) hebben ruim 1,1 miljard gulden 
bijgedragen. 480 miljoen gulden is over· 
gemaaktop de bankrekeningvan de SBK, 
en ruim 620 miljoen gulden is gestoken in 
ontwikkelingsprogramma' s die door be· 
drijfsleven en onderzoeksinstellingen zijn 
uitgevoerd. 

Actles 
Uit de Verenigde Staten kwamen al enkele 
jaren verontrustende geluiden over kern
energie, vooral afkomstig vandeUnion of 
Concerned Scientists. Dat leidde in ons 
land onder meer tot lokaal verzet tegen 
Borssele vanaf 1970. Maar van een anti
kernenergiebeweging was nog geen spra· 
ke. De Kalkarheffing op de elektriciteits· 
rekening vormde voor de Vereniging Mi
lieudefensie en Aktie Strohalm echter het 
startsein voor een landelijke campagne. 
Zij richtten de Landelijke Sm>omgroep 
St~p Kalkar op en organiseerden het wei
~ren van de Ka:Jkar-hdf'mg. 



De weigeractie sloeg aan. Een tachtigtal 
gemeenten sprak zich tegen Kalkar uit, 
enkele gingen echt meedoen. Tweehon
derd artsen schaarden zich achter de actie. 
Duizenden mensen, en ook de Techni
sche Hogeschool Delft, weigerden de 
Kalkar-heffing of betaalden onder pro
test. Elektriciteitsbedrijven gingen men
sen afsluiten van elektriciteit en moesten 
dat na een proces weer ongedaan maken. 
Ongeveer tachtig plaatselijke stroomgroe
pen in het hele land zorgden voor een gro
te en permanente anti-Kalkarcampagne. 
De progressieve partijen richtten eind 
1973 Anti-Kalkar Komité's op. In 1974 
verzamelden deze, samen met de stroom
groepen, 155.000 handtekeningen tegen 
Kalkar en op 28 september stonden tien
duizend Nederlanders op het dorpsplein 
vanKalkar. 
De gevolgen van dit verzet bleven niet uit. 
De Kalkar-heffing werd ingetrokken per 
1 januari 1977. Het k_abinet-Den Uyl be
treurde dat het in het schuitje zat, maar 
was van mening dat het zich niet uit het 
Kalkar-project kon terugtrekken. De mi
nister van Economische Zaken, Lubbers, 
noemde het 'een slecht project' en sprak 
de verwachting uit dat Nederland niet 
met het verwachte vervolgproject, een nog 
veel grotere kweekreactor, zou meedoen. 

Van Kalkar naar kernanergie 
Vanaf 197 5 verbreedde het Kalkarverzet 
zich tot verzet tegen kernenergie in het al
gemeen. Kalkar bleef echter een belang
rijk doelwit. In 1977 vond de grootste de
monstratie in Kalkar plaats: 70.000 de
monstranten, ditmaal voor het overgrote 
deel uit West-Duitsland. Het was erg 
spannend. Bij onze oosterburen was de 
anti-kernenergiebeweging sinds 1975 (de 
langdurige bezetting van de bouwplaats 
voor een kerncentrale in het Zuidduitse 
Wyhl) enorm gegroeid, en de demonstra
ties waren heftig. En in augustus dat jaar 
was in Creys-Malville een dode gevallen 
bij een demonstratie tegen de Franse 
kweekreactor Super-Phénix. 
Ondanks een enorme politiedreiging, 
met naar schatting 70.000 agenten in het 
hele land in touw, en een heftige crimina
lisering doorpers en overheid, bleefde de
monstratie van 1977 in Kalkar geweld
loos. Het recht op demonstreren bij de 
reactor zelf was met succes opgeëist. Dit 
recht werd opnieuw gebruikt in 1979 
(30.000 mensen), in 1981 (een anti
atoomdorp op het land van boer Maas, dat 
door de politie met geweld werd opgebro
ken), in 1982 ( 30.000 mensen) en op vele 
andere momenten. 

W..utuhtMtpolltiekontwMkt 
1977 was ook het jaar dat Kalkar als con
flict in de Westduitse politiek opdook. 

Binnen de liberale IDP en de socialisti
sche SPD kwam tegenstand. Niet alleen 
vanwege de aanwijzigingen dat Kalkar 
veiligheidsrisico's meebracht, maar ook 
vanwege de slinkende perspectieven. Be
halve de opwerkingsproblemen en de da
lende uraniumprijs speelde een belangrij
ke rol dat de Fransen een betere kweek
reactor leken te bouwen. Bovendien vor
derde de Kalkarreactor maar langzaam 
door fouten bij de bouw en werd ze steeds 
duurder. In later jaren ging de opkomst 
van de G~en oo(t eenrol spelen. 
Eind 1978 kon de SPD-FDP-regering een 
vroegtijdig einde maar temauwernood 
voorkomen. In plaats daarvan werd een 
grote 'enquête' gestart naar de veiligheid 
van Kalkar en de mogelijkheden van een 
energievoorziening zonder kweekreacto
ren. De Enquêtecommissiekwam in 1982 
met verdeelde conclusies. De Bondsdag, 
waarin CDU /CSU en FDP intussen rege
ringspartijen waren, besloo~ in december 
1982 dat Kalkar kon doorgaan. De resul
taten van een onderzoek door een groep 
officiële deskundigen werd als maatstaf 
genomen. De ForschungsGruppe Schnel
ler Bruter, die overtuigend aantoonde dat 
het onderzoek op drijfzand rustte, werd 
genegeerd. 
De kosten waren inmiddels geëxplo
deerd. In 1973 werden deze geschat op 1, 1 
miljard mark, in 1982 op 6 miljard mark. 
Eind augustus 1982, in de laatste dagen 
van de regering Schmidt, stelde SPD
minister V on Bülow dan ook voor het pro" 
ject maar te stoppen. V oor dat besluit kon 
worden genomen, bracht de FDP Schmidt 
echter ten val. En omdat de Westduitse 
. elektriciteitsbedrijven bereid bleken flink 
mee te gaan betalen aan Kalkar, besloot 
de nieuwe regering-Kohl met Kalkardoor 
te gaan. 

Vergunningen geweigerd 
In 1984 was de bouw van Kalkar zover 
klaar dat de niet-nucleaire onderdelen 
konden worden beproefd. Dat is gepaard 
gegaan met vele ongelukken, vooral natri
umlekken en -branden. Voor de inge
bruikname zijn nu nog vier deelvergun
ningen nodig. De SPD-deelstaatregering 
van Nordrhein-Westfalen wil die niet 
meer verstrekken, op grond van de voor
waarden die de atoomwet stelt. Deze rege
ring heeft niet de vrije hand in deze zaak. 
Energiepolitieke overwegingen mogen 
geen rol spelen. Dat is een zaak van de 
Bondsregering. De deelstaat moet ten op
zichte van de Bondsregering kunnen aan
tonen dat puur veiligheidstechnische re
denen een rol bij de weigering hebben 
gespeeld. Zij moet aantonen dat het echt 
vanwege de veiligheid is. Anders mag de 
Bondsregering ingrijpen. 
Op 21 juli 1986 bleek dat de deelstaat, zo-
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alsDer Spiegel schreef, een 'schrikbarend 
goed onderbouwd oordeel' had geveld. 
Nordrhein-Westfalen had, eindelijk. de 
ernst van het Bethe-Tait ongeval inge
zien. Bovendien hebben de bouwers on
voorstelbare constrUctiefouten gemaakt. 
Noodsystemen bleken zodanig aangelegd 
dat zij gelijktijdig dreigen uit te vallen 
met de systemen die zij moeten vervan
gen. De natriumkoeling vertoonde lek
ken en onbetrouwbare plekken. Er lijkt 
zich een tot nu toe onbekende corrosie 
voor te doen in het natriumsysteem. Het 
roosterwaar de splijtstofstaven op rusten is 
ondeugdelijk en ondanks aandringen van 
de deelstaat hebben de bouwers tot nu toe 
geweigerd het te vervangen. 
De Bondsregering is woedend over de wei
gering, maar kan niet veel doen. Zij zal de 
argumenten van de deelstaat voor de rech
ter moeten uitvechten. Dat levert weer ja
ren vertraging op, en daarmee oplopende 
kosten. De positie van de Westduitse 
kernindustrie wordt erdoor bedreigd. De 
toekomst van Kalkar zal dan ook een niet 
onbelangrijk onderwerp in de Bondsdag
verkiezingen van januari 1987 worden. 
Niet alleen omdat CDU en CSU de SPD 
zullen aanvallen (de SPD heeft de huidige 
minister-president van Nordrhein-West
falen,Johannes Rau, als lijsttrekker). Ook 
omdat de SPD Kalkar heeft gekozen als 
speerpunt in haar strijd met de Grünen. 
Deze hoopvolle oorwikkelingen zouden 
niet mogelijk zijn geweest zonder het 
taaie anti-Kalkarverzet in West-Duits
land en Nederland. Met name de proc~
sen van boer Maas, in Nederland sinds 
1976 gesteund door de Stichting Kalkar
proces, hebben ervoor gezorgd dat hetwe
tenschappelijke bewijsmateriaal tegen de 
snelle kweekreactor van hoge kwaliteit is 
geworden. De SPD heeft zo de beschik
king gekregen overalle de argumenten die 

. zij nodig heeft om haar verzet, vanuit 
Düsseldorf, tegen de regering Kohl en de 
Kalkar-lobby, vol te houden. 

Stoppen 
De kweekreactor is een vergissing. De 
voordelen zijn theorie. De gevaren zijn 
veel minder theoretisch. De kosten astro
nomisch. De moeilijkheden enorm. De 
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band met de atoomwapenindustrie over
duidelijk. Nederland moet zijn geld, ken
nis en aandacht besteden aan een veilige 
energievoorziening voor de toekomst, dus 
niet aan de kweekreactor. 
Dat kost moeite. Nederland wil niet graag 
uit de toon vallen. In 1984 is een overeen
komst gesloten tussen West,Duitsland, 
Frankrijk, Engeland, België en Italië om 
samen verder te werken op het gebied van 
kweekreactoren. Minister Van Aardenne 
van Economische Zaken durfde deelname 
niet aan. Hij verwachtte veel tegenstand 
in eigen land en wilde eerst de nieuwe 
kerncentrales in eigen land doordrukken, 
zo blijkt met name uit het materiaal dat 
'de WraakvanJonkheer de Brauw' uit zijn 
Ministerie haalde. Maar hij regelde het zo 
dat Nederland overal bij betrollen blijft 
en altijd nog kan toetreden. Toch blijft 
onzeker hoe dat uitpakt. Onlangs heeft 

minister De Kone van Economische Za
ken de Tweede Kámer bericht dat hij toe
treding van Nederland 'thans niet oppor
tuun' acht. De minister verwees daarbij 
naar een advies door een Zwitsers inge
nieursbureau. 

len. De Fransen hebben echter net zo'n 
rwintig miljard francs aan de Super
Phénixuitgegeven. En die is vorig jaar niet 
voorspoedig gestan. De kans dat de Ne
derlandse en Westduitse regeringen na 
het Kalkar-debacle politiek voor elkaar 
krijgen opnieuw scheppen geld te geven, 
is zeer gering. 

De vijf landen zijn het nog niet eens ge
worden waar ze hun eerste gezamenlijke 
kweekreactor zullen bouwen. Frankrijken 
West-Duitsland sraan tegenover elkaar. 
De Duitsers verliezen dat natuurlijk als 
Kalkar niet doorgaat. Vrijwel algemeen 
wordt verwacht dat in ieder geval zal wor
den voortgebouwd op het Franse Phénix
type, niet het Kalkar-type. De Franse 
kweekreactoren worden als 'veiliger', 
minder onveilig zou ik zeggen, gezien. 
Maar snelle beslissingen zijn niet te ver
wachten. De fmanciering is een groot pro
bleem. De elektriciteitsbedrijven zullen 
opnieuw veel geld van de overheden wil-

De milieubeweging moet de problemen 
rond Kalkar aangrijpen om een offensief 
te lanceren. Een offensief om een punt te 
zetten, internationaal, achter de kweek
reactor. Dat kan, nu meer dan ooit. 

Uilgebreide informatie over het wel en 
wee van Kalkar in: Informatiemap U
kar; pp. 80; uilgave Stichting Kalkarpro
ces, 1986; te beslellen door storting '""' 
/9,50opposlgiro2448984t.n.v. G. van 
· Breefloort te Amslert!Nim, o. "· "· de titel. 
(Bron: Natuur en Milieu) 

VERVUILD VOEDSEL 
De Europese Gemeenschap (EG) be

sloot na Tsjernobyl tot normen voor ra
dioactiviteit in voedsel. Voor melk is 
meer dan 370 Bequerel (Bq) per liter 
verboden; voor al het andere voedsel 
is meer dan 600 Bq per kilo verboden. 
Berekeningen tonen echter aan dat deze 
normen veel te hoog zijn. 

De International Commission on Radi
ologtcal Proteetion (ICRP) stelt dat 
mensen in korte tijd hoogstens 500 mil
lirem mogen ontvangen en tijdens hun 
gehele leven hoogstens gemiddeld 100 
millirem per jaar. De EG-normen zijn 
aanmerkelijk ruimer. Herman Damveld 
van de Universiteit Groningen kwam me.t 
de EG-normen in zijn berekeningen uit 
op 276 millirem per jaar voor volwasse
nen en 1033 millirem per jaar voor kin• 
deren. 

Of de normen van het in industriële 
en regeringskringen gezaghebbende ICRP 
echt veilig zijn, weet geen enkele ge
leerde al geeft slechts een enkeling 
dat toe. De EG-normen zijn dan ook uit 
de lucht gegrepen om de handel niet te 
zeer te ontrieven. Toch ligt het de 
voorlichters van de overheid in de mond 
bestorven: "Geen gevaar voor de Volks
gezondheid." 

De Nederlandse afdeling van Friends 
of the Earth (dat is Milieudefensie te 
Amsterdam) eist nu dat de toegestane 
vervuiling van voèdsel met Cesium-137 
wordt teruggebracht tot 60 Bq per kg en 
gaat daarvoor actie voeren. Niet dat het 

zeker is dat deze norm veilig is, ze is 
alleen meer in overeenstemming met de 
ICRP-normen. Milieudefensie eist dat de 
regering de consument moet informeren 
over welk voedsel meer vervuild is dan 
met 60 Bq per kg. Van het voedsel dat nu 
in de Nederlandse winkels verkocht wordt 
zijn noten, jams en honing bijvoorbeeld 
niet volledig te vertrouwen. De controle 
aan de grenzen is niet waterdicht en ook 
over de vervuiling in eigen land zijn we 
hoogst onvolledig geinformeerd. Toch zegt 
de Kernenergiewet dat een ieder die in 
redelijkheid moet vermoeden dat er iets 
met radioactiviteit aan de hand is, daar
van aangifte moet doen bij de burgemees
ter ter plaatse. De actiegroepen en de 
verontruste burgers die dat doen met no
ten jam en honing zullen wel het geijkte 
geruststellende verhaal te horen krijgen 
maar toch, de zorg die we hebben voor 
ons leefmilieu en dat voor ons nageslacht 
(of je eigen kinderen hebt of niet) kan 
niet voldoende gemeld worden. 

De EG-normen zijn van kracht tot 28 fe
bruari 1987. Nadien zijn de EG-landen, 
waaronder dus Nederland, niet meer ver
plicht het over de landsgrenzen binnen 
komende voedsel op radioactiviteit te 
controleren. Wat er dan gebeurt is nog 
onduidelijk. Wel wordt nu al gesignaleerd 
dat doordat alleen de EG-landen normen 
hebben gesteld, bijvoorbeeld Turkse ha
zelnoten tot 600 Bq/kg naar de EG-landen 
gaan en hazelnoten met 600 tot 2000 Bq/ 
kg naar andere landen. Hazelnoten met 
meer dan 2000 Bq/kg worden vernietigd, zo 
wordt gezegd. (Bron: WISE) 



AANKONDIGING 

Vereniging Milieudefensie wij st u, n.a.v. 
het ongeluk in de kerncentrale in 
Tsjernobyl, op het volgende: 

Kernenergiewet 

Art.47 1. Ieder, die weet of 
redelijkerwijs moet vermoeden, dat 
gevaar voor de openbare gezondheid 
te duchten is ten gevolge van 
ioniserende stralen, is verplicht 
daarvan terstond aangifte te doen bij 
de burgemeester van de gemeente, 
waar hij zich bevindt. 

2. De burgemeester geeft van de 
gedane aangifte onverwijld kennis aan 
Onze Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid of aan een door deze 
aangewezen instelling of persoon. 

RADIOACTIVITEIT MELDEN! 
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