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

6-de Jaargang, Januari I februari 1987, nummer 1 
Voor niets gaat de zon op en waait de windt Daarom : 
als u dat kortgeleden nog niet deed, denk aan onze 
nieuwe giro 15 72 861 t.n.v. NDND, Staajonsleane 5, 
8614 AN Oudega (W), tel. 05154-9464 en 05148-677. 
Uw vrijwillige bijdrage, klein of groot, ia meer dan 
van harte welkom. Bepaal zelf uw bijdrage maar pie
ker er 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. De 
enige alternatieve nieuwsvoorziening van Friesland. 

Têgen kernenergie en v66r een milleu-vriendelijk energiebeleid 

KWANIEUWS ~ 
Omdat er binnen de KWA grote ver

schillen van opvatting bestonden over 
taakverdeling, overleg en samenwerking, 
is besloten dat we als twee afzonderlij
ke groepen verder gaan. Zoals u i n de 
eerste nieuwsbrief NDND heeft kunnen le
zen gaat de KWA gewoon verder als acti
viteitengroep en geeft g~en nieuwsbrief 
meer uit. 
Het gironummer van de KWA blijft 5230463 
t.n.v KWA te Leeuwarden. Het secretari
aatsadres van de KWA is nu : Piet Zegers, 
Ids de Beerstrjitte 34, 9143 WG Nes (Don
geradeel). Tel. 05199-605, b.g.g. 05150-
16971. Voor markten , manifestaties en 
demonstraties kan onzP kraam besteld 
worden bij Ed Tulen , tel. 05177-608. Ook 
voor informatiemateriaal kunt u bij hem 
terecht. Alle actie-ideeën zijn welkom!! 

KWA NIEUWS Z 
De KWA gaat naar Doraselel Wie gaat 

er mee? Op 24, 25 en 26 april zijn er ac
tiviteiten in Borssele, in het teken van 
•één jaar na Tsjernobyl'. De KWA geeft 
hier informatie over uit. 
Bent u geÏnteresseerd? 
Bel 05177-608 of 05150-16971. Wij houden 
u op de hoogte. 

VCBWaieuws 
De Vereniging tot Collectief Bezit 

van Windmolens Fryslin durft! Eind decem
ber deed het bestuur een bestelling de 
deur uit voor maar liefst vier windmo
lens, fabrikaat Lagerwey Windturbine, 
een vermogen van 75 kW per molen, wiekdi· 
ameter 15 meter, ashoogte 24 meter. Van 

zulke molens mag een jaaropbrengst wor
den verwacht van circa 120.000 kWh, af
hankelijk van de plaats waar ze komen 
te staan. Per molen genoeg elektriciteit 
voor 40 tot 50 gezinnen die vrij royaal 
stroom gebruiken. 
Aan de bestell i ng verbond het bestuur 
echter wel ontbindende voorwaarden. De 
financiering is nog niet helemaal rond. 
De locaties ook nog niet. En de leden 
moeten het hele plan nog goedkeuren. Zo 
snel de plannen op papier zijn afgerond, 
zal de VCBW Fryslan haar leden raadple
gen. 

Wat betreft de financiering: De VCBW 
Fryslan kan nog steeds nieuwe leden ge
bruiken. De leden betalen een contribu
tie waarvan zij de hoogte naar eigen mo
gelijkheden bepalen. Daarnaast leggen 
zij een inleggeld in, minimaal f 25,- en 
maxtmaal f 1000,-. Dat inleggeld wordt in 
10 jaar terugbetaald met 51. rente. Het 
provinciale hestuur stelt een zodanig 
subsidie ter beschikking dat, bij een 
goede bedrijfsvoering , de rente en de af
lossingen zijn gegarandeerd. Op 16 janu
ari zal het bestuur een gesprek hebben 
met gedeputeerde Van der Horst , in de 
hoop dat dan het provinciale subsidie in 
orde komt. 
Als u zich als lid wil aanmelden : schrijf 
even een kaartje naar Stasjonsleane 5, 
8614 AN Oudega (W) en u kri j gt een mooie 
aanmeldingabrochure thuis gestuurd met 
alle informatie die u zich kunt wensen. 

Het grootste probleem voor de VCBW 
Fryslin is op dit m<F.ent be.t..Jüllde.D. wm . 
geschikte en niet t~ ~dürëllocäiiëS:-se.-· ·JI 
industrieterrein Gr d}f}.Á~t-ê~ lf;ihc~~~<1 ~~ 

zeker geacbikt maar , • lno-~: Jj 
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·prijzig, de aansluiting op het openba
re net door het PEB nog aanmerkelijk 
prijziger"! Als daar één molen wordt ge
plaatst, gaat de aansluiting rutm f 
10.000,- kosten. Voor vier molens moet 
daar voor aansluitkosten zo'n f 87.000 
neergeteld worden. Dat komt doordat er 
dan een nieuw transformatorhuisje (met 
inhoud) nodig is met een erg dure ka
bel in de grond, heen en terug. 

Het industrieterrein Lemsterhoek te 
Lemmer zag er veelbelovend Uit. Ook 
daar is de grond duur maar de aansluit
kosten voor één molen zouden daar (in 
heb gunstigste geval) maa~ f 5.000,
bedragen, voor vier molens f 48.000,-. 
Maar wat bleek? Het"gemeentebestuur van 
Lemsterland is begonnen aan een discus
sie over de vraag of het industrieter
rein wel industrieterrein moet blijven. 
Zo'n discussie kan maanden durent 

Over de mogelijkheden van de kop van 
de Afsluitdijk was eerst iede~een even 
enthousiast. Het Centrum voor Energie
besparing te Delft sprak zelfs van een 
"?.:eer go~de" locatie. De domper kwam 
toen er een gesprek met Rijkswaterstaat 
plaats vond, begin januari. De kop van 
de Afsluitdijk in de buurt van het res
taurant, wordt prachtig "aangekleed", 
met een heel bos! Bomen beginnen klein, 
met 10 jaar zijn ze heel wat hoger. En 
ze houden wind tegen! De zuidwest-kant 
blijft open, het bos komt aan de zuide
lijke kant. Maar voor 1e VCBW Fryslan 
is het sneu. Misschien dat het een goe
de locatie !s, in ieder geval geen 
"zeer goede" • 
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De particuliere aanbiedingen die er 
waren voor locaties, zijn allen de mist 
ingegaan. Eén grondeigenaar is nu druk 
bezig met eigen molenplannen. De twee 
anderen waren te bang voor overlast en 
de kleine lettertjes in hun hypotheek
akte. Voor één van de twee kwam daar 
nog bij dat z'n aanbieding minder wind
rijk is. 

Helemaal sneu is dat nu het Ministe
rie van VROM ook gekomen is met een sub
sidieregeling waarbij gesteld is dat de 
voor subsidie in aanmerking komende mo
lens moeten staan in bepaalde gebieden. 
Voor Fri.esland in de buurt van Kima
werd en Herbaijum. Holwerd staat er 
niet bij. De VROM-subsidie voor de mo
lens die op de goede plaatsen komen en 
ook subsidie krijgen volgens het Inte
graal Programma Windenergie 1986, be
draagt f 250,- per kW molenvermogen. 
Voor een 75 kW molen, zoals de VCBW 
Fryslan ze heeft besteld, zou dat f 
18.750,- zijn. Een niet te versmaden 
bedrag! 

De subsidies volgens het Integraal 
Programma Windenergie 1986 zijn door de 
VCBW Fryslan aangevraagd. Eind december 
werd de pot waar deze subsidi~s uit ge
put moeten worden zelfs verruimd, van 
f 10 miljoen naar f 20 miljoen. Er is 
dan ook goede hoop dat deze subsidies 
zullen worden toegewezen, f 52.500,
per molen. 

Alles bij elkaar geen kleinigheid 
waar de VCBW Fryslàn mee bezig is. Meldt 
~dus aan als lid !!! 

Het kabinet bezit een geheim 
en rampzalig rapport 

een uitstekende houding ten opzichte 
van de veiligheid'. Zo'n prijzende inlei
ding is de springplank naar forse krl· 
tlek. Die volgt ook: de •zelfvoldoening' 
over de prestatles van Borssele leidt 
tot laksheid bij het toezicht. Van negen 
'checklists' in de regelzaal - het ze
nuwcentrum van de kernreactor - ble
ken er vier incompleet. Een derde van 
de rapporten over controlerondes 
bleek eveneens onvolledig gedocumen
teerd. 

over de kerncentrale Borssele 
Het Internationaal Atoomagentsebap Is vernietigend over de 
'tWtjtelacbtlge toestud van bet bev~' 

De kerncentrale van Borssele is 
een van de best draaiende ter we
reld. Toch. zijn een aantal veilig
heidsvoorzieningen ernstig ver
waarloosd. Tien experts van het in
ternationaal Atoombureau IAEA 
in Wenen troffen bij een inspectie 
in oktober dit jaar onverklaarbaar 
losse draden, noodstroomgenera
toren met chronisch te weinig 
brandstof, een regelzaal met te 
weinig mankracht en falende voor
zieningen voor calamiteiten. Vol
gens het geheime IAEA-rapport is 

ook de rampenplanning buiten de 
centrale totaal onvoldoende. 

Na de ramp in Tsjemobyl vroeg de Ne
derlandse regering aan het internatio
nale atoombureau IAEA om een onaf
hankelijke velligheidsstudie van de 
kerncentrale in Borssele. Van 6 tot 24 
oktober bezochten tien IAEA· 
deskundigen - samen goed voor 'meer 
dan lliO jaar nucleaire ervaring' schrij
ven ze zelf - de Zeeuwse centrale. Een 
'goed ontworpen reactor'. ~teer
de het team, 'bediend door een goed ge
kwalificeerde en toegewijde staf met 

Volgens de inspecteurs van de IAEA 
was de regelzaal ook nog gevaarlijk on
derbezet. Drie gekwalificeerde krach
\en, inclusief de wachtchef, is 'op 111'11 
min8t één minder dan wat bij aftdere 
centrales normaal is. Dat tekort wordt 
bijzonder nijpend als een operator bij· 
een ongeluk uitgeschakeld zou raken 
(als gevolg van verwonding, hartaan
val of stress bijvoorbeeld). Bovendten 
is er geen passend toezicht als de chef 
van de wacht elders in de centrale zijn 
taken moet uitoefenen.' 
De regelzaal is de enige plaats waar de 
'noodstop' van de reactor in gang gezet 
kan worden. Die n.Umte moet biJ Cinge
lukken zeer goed besc:hermd ájD tegen 



'rook, giftige da,mpen en radioactieve 
gassen'. mt IAEA-team vroeg aan 
operators, wachtchefs en andere tech
nici naar het systeem van atrconditio
nibg van de regelzaal. Geen van hen 
kon beschrijven hoe de luchtre1n1g1ng 
bij calam1telten zou werken. Personeel 
van de rAlgelzaal en de meest betrok
ken technicus •neten verouderde teke
~ zien om het systeem uit te leg
gen. ·Noch correcte tekeningen noch 
een gebruiksaanwijzing voor het 
systeem waren beschikbaar hoewel het 
systeem alln 1982 geïnstalleerd was'. 
Bij falende luchtverversing In de regel
zaal zijn gasflessen met samenge
perste lucht beschikbaar. En reserve
gasflessen - maar die •werden aange
troffen bulten de regelzaal en op een 
andere verdieping; de operators moe
ten dus hun regelknoppen verlaten om 
lucht te halen. Bovendien bleken', nog 
steeds volgens de IAEA-inspectie, 'de
ze reservevoorraden lucht niet gecon
troleerd te zijn, en waren er geen mas
kers beschikbaar voor bij die nessen'. 
De beschouwing over de •velllg
heldstoestand' binnen de centraie be
gint ook al weer met lof: de zaken zijn 
in het algemeen sclwon, op orde en In 
goede staat van onderhoud. Heláás: 
uitzondering vormden de velligheids
voorzlenlngen: die verkeerden soms In 
staat van aftakeling. 
Cruciaal bij een groter ongeluk zijn 
noodstroomgeneratorfm: als die niet 
snel en feilloos elektriciteit gaan leve. 
ren wordt de ramp onoverzienbaar. De 
IAEA-tnspecteurs constateerden dat 
'het brandstofniveau van de dleselge· 
nerator beneden het mtnimum-vemg. 
heidspeU' was. Bij navraag bleek dat 
operators dat manco al twee keer eer
der hadden gerapporteerd - maar er 
was niets aan gedaan. 
In de kast met regelapparatuur van de 
nooddiesel trof het Weense team 'ver
schillende losgemaakte verbindingen 
en een elektrische omlegging. De ver
anderingen in de bedrading waren niet 
vastgelegd en van enige verandering in 
dit beveUigingssysteem was niets be
kend'. Bij een andere beveiliging ble
ken veel controlelampjes niet te bran
den; daardoor leek het of verschillende 
onderdelen bulten bedrijf waren. 
Waarschijnlijk kapótte lampjes, liet de 
betrokken technicus weten; de chef 
bleek niet op de hoogte van deze 'discu. 
tabele toestand van dit beveilings. 
systeem'. Twaalf dagen na de eerste 
waarneming bleek er nog steeds niets 
verbeterd. 
Volgens de IAEA is het management 
van Borssele achtergebleven in mo-

NASCHRIFT 

dern 'kwaliteitsbeheer' - bijvoorbeeld 
technieken voor het systematisch me
ten en verbeteren van de prestaties 
van personeel. Kwaliteit Is ook te be
reiken door het gebruik van uitsluitend 
'gecontroleerde documentatie' voor 
verandering, onderhoud en het in be
drijf houden van de centrale. Dat iS 
mlnder een open deur dan het lijkt. •op 
muren, achter pijpen, In elektriciteits
kasten door de hele centrale heen' trof
fen de. inspecteurs namelijk ongecon
troleerde tekeningen. 'Vele toonden te
kens en gegevens die er met de hand 
bijgeschreven warell. wat suggereert 
dat het onderhoud en in bedrijf houden 
plaatsvindt volgens ongecontroleerde 
technieken en tekeningen.' 
De regelzaal is niet berekend op grote
re kernrampen. De afdeling chemie 
ook niet, volgens de IAEA. Daar moet 
men controleren hoe sterk de radioac· 
tieve besmetting in en direct rondom 
de reactor is. Maar er zijn 'geen rege· 
Zingen. voor het nemen van mOllilters 
onder omstandigheden ;;oal8 die ;;ich 
na . een ongeluk voordoen, noch voor 
tranaport en analyses van dat 
m01111ter. ' Datzelfde geldt voor 
monstername In het 'containment', de 
in principe luchtdichte veiligheidsom
hulllng rond de reactor, dat laatste zal, 
meldt het IAEA, deze maand verbeteren. Verder beschikt Borssele over te 
weinig draagbare meetapparaten voor 
radioactiviteit om ook bulten het 'be
schermde gebied' de bij een ongeluk 
vrijgekomen radioactieve stoffen te 
kunnen meten. 
Aan de rampenplanning deugt volgens 
het IAEA-team bijna niets. 
• Er bestaan wel wat deelplannen, 
maar er Is geen enkel document dat 
'een overzicht geeft van verantwoorde
lijkheden, organisatie en verbindingen 
van alle betrokkenen, zowel op het ter
rein (van de centrale) als daarbuiten'. 
• Niet de centrale overheld maar de 
kerncentrale moet de eerste schatting 
maken van de radioactitieve wolk bij 
een ongeluk en de gevaren daarvan. 
Dat kan uren schelen. Voor zover de 
overheid bij de ràmp betrokken is, 
moet er vooraf dutdelijk zijn welk mi
nisterie de coördinatie doet. 
• Er is nog nooit een ramp-oefening ge
houden waarbij gemeente, provincie 
en rijksoverheid bekeken of hun plan
nen in elkaar pasten. 

Vlak na het vertrek van de IAEA. 
inspecteurs liet de Provinciale Zeeuw· 
se Energie Maatschappij (PZEM) we
tÈm dat de aanbevelingen van de ex
perts bij voorbaat opgevolgd zouden 
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worden. Mondeling was de PZEM al 
duidelijk gemaakt dat de personele be
zetting van de regelzaal moest worden 
uitgebreid: dat werd beloofd. Ook op 
andere punten, een modern kwali
teitszorg-systeem', betere •organisatie 
en verdeling van mankracht' en 'nade
re verbeteringen' bij 'zaken als trai
ning en documentatiebeheer ·: de 
PZEM conformeerde zich bij voorbaat 
aan de IAEA-rapportage. 
Wat gaat Borssele doen met de lucht
zuivering van de regelzaal, de manco's 
aan de generatoren voor noodstroom 
en aan de mogelijltheid tot het nemen 
van monsters na een ongeluk? 
De woordvoerder van de PZEM rea
geert verbaasd: er is hem nog geen en
kel rapport bekend. Die absolute ont
kenning handhaaft hij ook na een Inter
ne rondvraag In Zeeland, en bij 'de 
KCB', (geen geheime dienst maar de 
afkorting voor Kerncentrale Borssele ). 
De IAEA in Wenen verschaft geen veri
ficatie, zelfs niet over het moment van 
versturen van rapporten. De IAEA
woordvoerder: 'Wij bevestigen noch 
ontkennen iets. De rapporten en alle 
gegevens daaromheen zijn vertrouwe
lijk. Het ls aan de regeringen die op
dracht geven voor dit soort onderzoek 
om te besluiten tot openbaarmaking. 
De betrokkenen krijgen eerst de 
concept-tekst, en publiceren pas als er 
overeenstemming over een definitieve 
versie is.' 
Hoe lang duurt het gewoonlijk voor een 
concept-tekst verzonden wordt? 
'Een paar weken tot een paar maan
den.' 
Het bezoek aan Borssele was al twee 
maanden geleden. Zou er dan nog geen 
concept naar Nederland verzonden 
zijn? 
'Het zou me verbazen.· 

ROB SIJMONS 

Het voorgaande artikel van de hand 
van Rob Sijmons, overgenomen uit Vrij 
Nederland, verscheen begin december 
'86. Inmiddels is het rapport van het 
Internationale Atoomagentschap (IAEA) 
niet meer geheim. Het werd op 8 janua
ri '87 door staatssecretaris Lou de 
Graaf aan de Tweede Kamer verzonden. 
In de tweede helft van januari is de 
centrale stilgelegd, om alles in de 

puntjes te regelen, zo wordt gezegd. 
Wel bijna drie maanden nadat bekend 
was dat de gang van zaken in Borssele 
niet de toets der critiek kan door
staan. Technisch is de centrale "vei
lig", alleen een noodplan ontbreekt. En 
de organisatie van het personeel klopt 
ook niet helemaal •. Bij de 250 mensen 
die er al werkten, moeten er zo'n 25 
à 30 bijkomen. Verder zijn er nog wat 
andere "futiliteiten" niet in .orde. 

Ook de kerncentrale Dodewaard ligt 



stil. Daar zijn ingrijpende reparaties 
nodig aan de koelwaterinlaat van het 
reactorvat. Belgische deskundigen. met 
meer ervaring doordat er in B~lgië met 
meer kerncentrales dan in Nederland ook 
vaker wat mis gaat, assisteren. In Do
dewaard zijn de deskundigen van de IAEA, 
het Operational Safety Revieuw Team 
(OSAR-team) niet op bezoek geweest. Er 
gaan geruchten dat het OSAR-team, goed 
gezind tegenover kernenergie, daar. ook 
niet voor ingehuurd zal worden. "0n?.e11 

regering schijnt van plan te zijn, zo 
willen de geruchten, de controle in Do
dewaard in eigen handen te houden. 

Het was natuuriijk al veel langer be
kend dat er, zowel in Borssele als voor 
Dodewaard, geen noodplannen bestaan. 
Dat het zo'n rotzooitje was zoals nu aan 
het licht is gekomen, was niet bekend. 
Vanuit de anti-kernenergiebeweging, door 

JAAROVERZICHT '86 
Een volledig jaaroverzicht is onmo

gelijk. Waarschijnlijk konden we slechts 
het topje van de ijsberg achterhalen. 

4 januari 1 86: In de uranium-verrij
kingsfabriek in de Amerikaanse staat 0-
klahoma scheurt als gevolg van een ex
plosie een container. Hierdoor komt 7 
ton hexafluoride (UF6) vrij. Deze chemi
sche verbinding reageert in de lucht met 
waterdamp. De stof ontleedt zich dan in 
het uiterst agressieve waterstoffluoride 
en uranylfluoride. Het licht-radoactieve 
uranylfluoride - een witte stof - slaat 
direct in de buurt van de fabriek neer. 
Het waterstoffluoride verspreidt zich in 
de vorm van een mistige stoomwolk vrij 
snel zuidwaarts. Dit agressieve zuur kan 
al bij zeer lage concentraties zorgen 
voor fatale ademhalingsmoeilijkheden. 
Opname van ongeveer 1 gram van dit zuur 
in het lichaam zal vrijwel onmiddellijk 
dodelijk zijn. Dit is dan ook de doods
oorzaak van een werknemer: longcomplica
ties door het inademen van dit zuur. 
Naast dit dodelijk ongeval raken nog 32 
mensen gewond. Ondanks de bekende geva
ren zijn er geen speciale nood- of eva
cuatieplannen voor de omwonenden. Er wer
den dan ook geen omwonenden geëvacueerd. 

13 Januari 1 86: In de snelle kweekreac
tor te Kalkar treedt een ernstige sto
ring op. Een meetlans in de met natrium 
gevulde reactortank breekt af en raakt 
beklemd in de toevoeropening. Volgens de 
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Natuur en Milieu, door Milieudefensie 
en door tal van andere min of meer al
ternatieve organisaties, is al jaar en 
dag gewezen op het ontbreken van nood
plannen en goede evacuatieplannen. Ook 
op het onontkoombaar plaats gaan vinden 
van rampen. 

De ramp te Harrisburg in Amerika deed 
een schok door de wereld gaan. De mythe 
van de deskundigheid werd echter niet 
doorbroken. Tsjernobyl was en is (we 
zullen er nog veel van ondervinden) veel 
ernstiger. Ook deze ramp kon de IAEA 
niet bekeren. Het antwoord is slechts 
het inzetten van meer technisch vernuft. 
De grootheidswaan van de gelovigen in de 

"vooruitgang" kost miljarden en voert 
ons naar de vernietiging! De volgende 
ramp met kernenergie wordt verwacht. 
Gedacht wordt dat het ergens in Frank
rijk zal zijn. 

directie van Kalkar duurt het 2 weken 
voordat de meetlans weer op de juiste 
plaats is aangebracht. Het is niet de 
eerste keer dat er problemen zijn met 
natrium. Naast wat "kleine" brandjes van 
het uiterst felbrandende natrium, zijn 
er ook haarscheurtjes ontdekt in de va
ten waarin het natrium wordt opgeslagen. 

1 februari 1 86: Bij controle van de re
actor van de kerncentrale te Dodewaard 
is een aanwijzing gevonden voor beginnen
de scheurvorming bij één van de doorvoe
ringen in het reactorvat. Hierdoor zal 
de centrale een week langer buiten be
drijf blijven dan de ongeveer 4 weken 
stilstand die gemiddeld voor splijtstof
wisseling nodig is. 

5 februari 1 86: Uit de Engelse opwer
kingsfabriek Sellafield (Windscale) ont
snapt een wolk ràdioactief gas, plutoni
umnitraat. Het lek ontstond in het ge
bouw waar gebruikte splijtstof wordt ge
scheiden van ander afval. Het lek werd 
snel ontdekt en gedicht, zo zeggen de 



~~oordvoerders ter plaatse. 
Ong~veer 30 mensen worden geëvacueerd. 
Volgens de British Nucleair Fuels (BNFL), 
de eigenaar van de fabriek, zijn enke-
le personeelsleden radioactief besmet 
geraakt en worden medisch onderzocht. 
Twee weken later moet de BNFL toegeven 
dat 11 personeelsleden radioactief be
smet zijn geraakt. Van deze 11 mensen 
heeft één de maximale dosis straling 
voor één jaar van 5 rem opgelopen, de 
overigen slechts één tiende van deze 
dosis. 

18 februari 1 86: Alweer een ongeluk in 
Sellafield. Een aluminium afvoerbuis 
springt, waardoor 1000 liter radioac
tief koelwater terecht komt in een af
voergoot. Deze was met vooruitziende 
blik aangelegd voor het geval dat zich 
ongelukken zouden voordoen. 
Twee werknemers die herstelwerkzaamhe
den verrichten raken radioactief be
smet; ondanks de "beschermende" kle
ding vertonen zij sporen van radioacti
viteit op de huid. 

A~SOLUTEL.Y 
s.A FE ! 

28 februari 1 86: In de kerncentrale van 
Tihange, komt bij een onderhoudsbeurt 
radioactief afval vrij. Nadat de onder
houdsbeurt is uitgevoerd, ontdekt een 
werknemer buiten de beveiligde zone in 
een normale afvalcontainer verhoogde 
radioactiviteit. In de container wordt 
radioactief kobalt 60 gevonden. 
Het is voor de directie van de centra
le onbegrijpelijk hoe het radioactieve 
materiaal door het uiterst moderne vei
ligheidssysteem is gekomen. Door dit 
veiligheidssysteem zou het onmogelijk 
moeten zijn dat werknemers, van binnen 
de beveiligde zone, ongemerkt met radio
actief materiaal of besmet naar buiten 
lopen. 

26 april 1 86: Zaterdagmorgen om precies 
1 uur, 23 minuten, 40 seconden, komt in 
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de vierde Russische reactor nabij Tsjer
nobyl een wolk waterstof in aanraking 
met zuurstof, hetgeen een explosie ver
oorzaakt, waarvan Zweedse deskundigen 
beweren dat de kracht ervan te verge
lijken valt met 30 megaton TNT. Dat zou 
betekenen 1500 maal de kracht van de 
bom op Hirosbima (lijkt wel erg veel) .Als 
gevolg van deze explosie wordt een hoog
radioactieve wolk tot ver voorbij de Eu
ropese grens van Rusland uitgestoten. 
Dit ongeluk is één van de grootste on
gelukken in de kernenergie-geschiede
nis, gelijk of groter dan een eerder 
Russisch ongeluk, achter de Oeral. In 

de eerste maanden na het ongeluk vallen 
er meer dan 30 directe doden. De komen
de tientallen jaren zullen er nog duizen
den bijkomen. Dit ongeluk zal de komen
de jaren grote gevolgen hebben voor 
mens en natuur. 

4 mei 186: Op deze datum wordt bekend 
dat op 31 maart in de kerncentrale te 
Dungenees in het Engelse graafschap Kent 
een explosie plaatsvond. Hierdoor komt 
een wolk radioactieve gassen vrij. Het 
ongeluk levert volgens de autoriteiten 
geen gevaar op voor de volksgezondheid. 
De geheimhouding valt moeilijk te rijmen 
met de scherpe veroordeling door de En
gelse regering van de Russische autori
teiten voor de geheimzinnigheid waarmee 
de ramp nabij Tsjernobyl werd omgeven. 
De Engelse regering had zichzelf juist 
de week daarvoor op de borst geklopt voor 
haar openheid en de veiligheid van de nu
cleaire industrie in Engeland. 

15 mei '86: Opnieuw blijkt een ongeluk 
geheim gehouden. Bekend wordt dat op 29 
november 1985 door een lek in de kerncen
trale te Hinckley Point in zuidoost Enge
land, 8 ton radioactief koolstofdioxyde 
ontsnapte. 

20 mei '86: In (alweer) Sellafield krij
gen 2 werknemers die een ventiel repare
ren, straling van plutoniumoxyde op hun 
handen. De dosis is kennelijk hoger dan 
toegestaan, maar hoe hoog zij is kan pas 
na diepgaand medisch onderzoek worden 
vastgesteld, zo deelt de bedrijfsleiding 
mee. 

20 mei '86: De kernreactor in het Belgi
sche Doel (Doel 2) wordt enkele dagen 
stilgelegd in vèrband met moeilijkheden 
met de stroomgenerator. 

21 mei 1 86: In de Franse opwerkingsfa
briek La Hague raken 5 werknemers met 
straling besmet. Twee van hen worden 



blootgest·eld aan een dosis die ver uit
gaat boven de maximaal toelaatbare hoe
veelheid straling van 5 rem per jaar, die 
de Franse wet voor werknemers van kern
centrales s:telt. 

21 mei 1 86: Een Frans tijdschrift meldt 
dat Frankrijk twee jaar geleden ternauwer 
nood aan een ernstig ongeluk is ontsnapt. 
Het tijdschrift baseert zijn bericht op 
een geheim rapport van het regeringsbu
reau voor bescherming tegen straling. In 
de nacht van 14 april 1984 viel bijna de 
volledige stroomvoorziening van de 
koelinstallatie van de kerncentrale te 
Bugey uit. Drie uur later werd groot a
larm gegeven. De elektriciteitsvoorzie
ning kwam pas weer op gang toen het der
de noodaggregaat in werking was getreden. 

23 mei 1 86: De kernreactor Doel 1 wordt 
voor twee dagen stilgelegd vanwege een 
lekkage. Een pakking in de leiding naar 
het koelsysteem raakt onklaar waardoor 
er koelwater begint te lekken. 

25 mei 1 86: De kerncentrale MÜlheim
Karlich in West Duitsland wordt voor de 
tweede keer in drie dagen stopgezet. De 
centrale had in september '86 in gebruik 
moeten worden genomen en werd sinds 
maart uitgetest; ook toen al vond een 
storing plaats. Op 25 mei betreft het 
een hogedrukregelaar in het voorver
warmingssysteem van de centrale. Vol
gens experts is zo iets in de proefpe
riode normaal. Toch heeft deze storing 
tot gevolg dat het ministerie een onaf
hankelijk onderzoek gelast. Pas na af
sluiting van het onderzoek zal het uit
testen van de kerncentrale mogen wor
den hervat. 

29 mei 1 86: Uit een Engelse kerncentra
le die behoort tot het complex te Bel
lafield ontsnapt kooldioxyde, waarbij 
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een geringe hoeveelheid radioactivi
teit vrijkomt. Volgens de bedrijfslei
ding raakt geen enkele werknemer besmet. 

l juni 1 86: De nieuwe kerncentrale bij 
het Westduitse Hamm wordt kort nadat 
hij is opgestart stilgelegd. Dit omdat 
op 30 mei aan het licht kwam dat zich 
op 4 mei, tijdens het proefdraaien, een 
ongeluk had voorgedaan. Technici zouden 
met de hand een storing hebben willen 
verhelpen. Daarbij was radioactief heli
um via de schoorsteen ontsnapt. De di
rectie van de kerncentrale had het on
geluk niet gemeld bij de regering van 
Nordrhein-Westfalen. Een onderzoek naar 
de oorzaak van de storing werd gestart. 

2 juni '86: Een reactor (eenheid 1) van 
de kerncentrale Three Mile Island te 
Harrisburg stopt automatisch na kort
sluiting. Daarbij ontsnapt licht radio
actieve stoom. Na twee dagen wordt de
ze eenheid weer opgestart. 
Eenheid 2 kan door het beruchte ongeluk 
in maart 1979 nog steeds niet functione
ren. 

7 juni 1 86: De kernreactor Doel 2 wordt 
opnieuw stilgelegd. In de stoomgenerator 
blijkt 30 liter koelwater in plaats van 
stoom terecht gekomen te zijn, waarbij 
overigens geen radioactiviteit is vrij
gekomen. 

9 juni '86: Uit een onafhankelijk meet
rapport van de Dortmundse radioloog 
GrÜnemeyer blijkt dat rond de Duitse 
centrale Hamm nog steeds radioactiviteit 
vrijkomt. De waarde van de straling is 
drie maal zo hoog als vlak na de stil
legging op 1 juni. Het meetrapport be
vestigt de stelling van milieuweten
schappers dat 7~1. van de gemeten radio
activiteit in Hamm van de kerncentrale 
komt en niet het gevolg is van de ramp 
nabij Tsjernobyl. 

14 juni '86: Bij een brand in de Schot
se kerncentrale Runterston wordt één 
van de vier reactoren automatisch en 
onmiddellijk stilgelegd. Terwijl de be
drijfsbrandweer de brand in een turbi
negebouw probeert te blussen worden de 
werknemers van de centrale geëvacueerd. 

Wordt vervolgd. 

Bron: Basisgroep Mores en Bluf 

Het is veiliger om zo snel mogelijk 
lid te worden van de VCBW Fryslàn lil 
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