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Giro 1572861 t.n.v. NDND, Stasjonsleane 5, 8614 AN Ou
dega (W), tel. 05154-9464 en 05148-677. Uw vrijwillige 
bijdragen zijn echt van harte welkom. De Nucleaire 
Dissonant verschijnt om de ongeveer 6 weken (soms duurt 
het wel wat langer) met een oplage van 1000 stuks. 

Tégen kernenergie en v66r een milieu-vriendelijk energiebeleid 

Een Nederlands Tsjemobyl wordt veel erger 
dan de overheld denkt 
De economen nu bet Energie-onderzoek Centrum Nedertu.d wvea llnadef aaar an..uecuc 

Dat waren opbeurende berichten: 'Nederland.se kern-
ramp eist niet direct doden' (Trouw). 'Zwaar reactor-
ongeluk kost niet direct levens' (de Volk&krant). 
De zaterdagkranten van de achtentwintigste mei luid
den een stralend weekeinde in voor de lobbyisten van 
kernenergie. Zo kort na Tsjemobyl zo veel positief ge
luid. Een prachtig uitgangspunt voor het debat in de 
Tweede Kamer, begin volgend jaar, over nieuwe kern
energiecentrales in Nederland. Ma.ar wat stond niet in 
de dagbladen? o 

RucHe van Meurs 
Goed, het onderzoek waar de kran
ten Ópt1m1stisch over berichtten, 
ging over de economi-sche schade 
van een eventueel ongeval met een 
ke.rnenergiecentrale. Het waren 
dan ook economen van het Neder
lands Economisch Instituut, van 
het Waterloopkundig Laboratori
um, van het Landbouw-Econo
m1sch Instituut en ingenieurs van 
bet Energie-onderzoek Centrum 
Nederland en Grondmechanica 
Deltt die de studie uitvoerden. En in 
hun concept zijn mensen één met 
de machine en zelfs ondergeschikt. 
Ze gaan er dan ook heel rooskleurig 
van uit dat op bet moment suprême 
van de ramp iedereen zijn plaats 
kent. Paniek wordt uitgesloten. In 
de kerncentrale zei! bliJven de 
werknemers, na het klinken van de 
laatste explosies, trouw op hun 
post. In de belendende chemische 
bedrijven laat het personeel zich 
door niets weerhouden en voert 
keurig het dagenlange ritueel Uit 
om het petrochemische proces stil 
te leggen. Het rapport (blz. 49): 'Ten 
behoeve van de te maken kostenra
mlngen wordt verondersteld dat 
het mogeUJk 1s om de continue pe
trochemische processen op accep
tabele wjjze stil te leggen. Er wordt 
met andere woorden van uitgegaan 
dat er geen dusdanige paniekre
acties ontstaan dat er installaties 
zonder meer als verloren moeten 
worden .beschouwd. Ook wordt 
hiermede aangenomen dat gekoel· 
de opalagvoorzienlngen voo.r g1ft.1ge 

statren op verantwoorde wijze Uit 
bedrijt lrunnen worden genomen. 
lnd1en dit niet het geval Is komen 
naar alle waarachJjnUJkheld door 
verdamping gltt.lge stoffen vrij. Ook 
kunnen er branden en ontplofHn
gen ontstaan die extnl schade aan
richten en de radioactiviteit verder 
doen verspreiden.· 

IntuDen wtiChten milJoenen mensen In 
de omaevtne leduldie op bet aeln van 
hun bHtuurdera voor evacuatie. Want, 
zo redeneert het rapport (blz. H>: 'Dji.B.r· 
blj zal rekening gehouden moeten wor
d.en met spontane verplaatsingen. Deze 
lcunn.en niet bevorderd worden o! toege
laten voor een gebled en ln een taae waar· 
blj dergeliJke spontane verpl&atalngen 
nog niet voldoende van overheidswege 
gekanallaeerd kunnen worden. Omdat 
dan het riaico aanwezlg is dat chaot.lache 
toèstanden ontstaan waardoor een reêle 
beacherming In gevaar komt.' 
En da.ama, ala bet sein •vel..Ug' wordt ge
geven. zalledere koatwinner lattiell:loos 
deultnodigingvandeautortteltenopvol· 
gen om ln bet besmette gebled het werk 
te hervatten. 'Indien in een bepaald ra
dioactief besmet gebled wél mag word.en 
gewerkt maar niet gewoond dient met 
extra t.ranaportkoeten rekening te wor
den gehouden. Deze tranaportltoeten zljn 
geraamd op f HOO,- per persoon per 
maand. Voor elk van de cues Is bere
kend door boeveel mensen er in het 
eerste jaar gemlddeld gependeld zou 
gaan worden.· (Blz. 96) 
ledereenis gedwee, gewW1g en als scha· 
pen op wet naar de alac:htbanlt. Zo Zien 
economen en techn1c1 de wereld na de 
klap. En als alles aldus verloopt zullen blj 
een ongeluk geen dlrect doelelijke slacht
otfen vallen. Hoopteos zullen In de vlJ!· 
tJa jaar na de ramp van elke Uendulzend 
omwooenden er vijNen overtijden aan 
kanker all g~ van radioactten be-

smett.tne. En dat Is dan een extra aantal 
dat bovenop de drieduizend mensen 
komt die norma81 \Oeh al aan kanker 
overlijden, zo luidt de hilut ~
lende conclusie van het ~
zoek Centrwn Nederland (ECN). 

De theorie van de economen 1s enigszins 
anders dan die van de jurist mr. A. Doe· 
ters van Leeuwen - nu nog de plaatsver· 
vangend dlrecteur-generaal voor open
bare orde en velligheld van het m1niate
r1e van Binnenlandse Zalten maar bln· 
nenkort, begin volgend jaar, het nieuwe 
hoofd van de Binnenlandse VeWghelda-
dienst. Hij voorspelt chaos. Op een stu· 
diedag over rampenplannen die op 10 
november 1986 geo.rpnl.seerd werd door 
het Nederlands Studie Centrum In Ro~ 
terdam, voorzag h1j - a1a gevolg van ee.n 
ramp ln een kerncentrale - ·root. ver· 
lcrachtlng, moord en doodalag'. Er zal, zo 
Is zljn visie, onmiddellljk na het bekend 
worden van de tamp een ·enorme, spon
tane evacuatie op gang kOI!IeD. Mensen 
komen In een stress-situatie. Openbare 
orde en sociale controle vallen weg.· 
In het. blad T3)ernobt/l magazine. een ui~ 
gave van de sticht.lng 'Alllcht'ln Tilburg, 
dat twee jaar na de ramp In de RuaaJ.ache 
centrale verscheen, wordt nog met een 
andere wending rekening gehouden. Na 
een ramp In bljvoorbeeld een Nederland-
se kerncentrale, zou de overheld de 
'alarmregeling kerncentrales' in werking 
kunnen stellen (ult het 'beslult ongeval-
len kemtnstallaties' van 13 februari 
1976). Er kunnen vta dat bealultgevaren-
zonea worden ingesteld die hermetl.lch 
a!geal.oten worden. Niemand mag er 
meer uit, niemand kan erin. Daarna zal 
'geord.end geêvacueerd' kunnen worden. 
Menaen die toch op eigen 1nltlat1ef de be-
smette zone willen verlaten, zullen stui· 
ten op polltie en leger. In hoofdstuk 5 van 
de Kernenergiewet ia bovendien voor· 
Z1.en dat de burgemeester, In overleg met 
de comm1saar1B der koningin, kan 'belet-
ten dat gevarenzones zonder toestem· 
m1ng worden verlaten o! betreden, des-
noods met behulp van de sterke arm'. 
Kort na de ramp In Tsjemobyl kwam de 
voorZitter van de Nederlandse Vereni-
ging voor Medische Polemologie, W. Ver· 
heggen, trouwens ook met een heel ander 
scenario. Voo.r de Ruaaen. zei hlj , waa er 
sprake van een reglo.nale ramp. ZlJ kon· 
den volstaan met een evacuatie van hon
derdduizend mensen In een straal van 
dertig ldlometer rondom de centzale. 
Zou een ramp van soortgelijke omvang 
In Dodewaard gebeuren, dan zou Neder-
land getrotfen worden door een nationale 

oatas<roruw-=: ']] sen zoude voor langere tljd hun w?.On-
pla.ats m n <Vfttl' t;";J.!> é'~~~~~ 
~ larid zouder~J!1!iitJJ!f.s~on~ 

1 
"""la a • 

I_G•dil'''" · ·~=-;.~ 



Zwartgallig 
In Tsjernobyl kwam bij de explosie tien 
procent van de reactorinhoud vrij. De 
Nederlandse regering was er, tot op dat 
moment, altijd van uitgegaan dateen on· 
geluk met zulke zware gevolgen voor ons 
land aanvaardbaar moest kunnen zijn. 
Na de Russische ramp is dat standpunt 
snel verlaten. Het draaiboek zou te 
zwartgallig worden. Nu ineens gaat de re
gering ervan uit dat bij een explosie in 
een kerncentrale slechts 0,1 procent van 
de reactorinhoud vrijkomt. Op grond 
van die hypothese hebben economen en 
technici becijferingen gemaakt over Ne
derland-na-de-ramp. 'Een ongeluk waar
bij 0,1 procent van de reactorinhoud vrij
komt gebeurt één keer in de miljoen 
jaar', voorspelt het ECN. Heel klinisch re
deneert het ECN dan verder dat een 
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Stralng en landbouw 

ramp met 1 procent uit de reactor zich 
ten hoogste één keer in de honderd mll· 
joenjaar zal voordoen. Tien procent,.zo
als in Tsjernobyl, zou dan zo ongeveer 
één keer ln de miljard jaar voorkomen. 
Vervelend voor de mensen die ln 1986 
leefden dat het nu al gebeurde. Met de 
voorspelllng over de niet direct dodelijke 
slachtoffers als gevolg van een Neder· 
landse kernramp, is de studie die het mi
nisterie van Economische Zaken !let uit
voeren, afgerond. Een rapport van vier
honderd pagina's dat voor het publiek 
meer dan tweehonderd guiden kost. Wat 
staat er nog meer 1n waarover de kranten 
niet repten? 

Zoals gezegd gaan de economen uit van 
een gedisciplineerd gedrag. Zo zal zes 
uur voor de lozing begint de evacuatie 
een aanvang nemen. Om te beginnen tot 
op twee kilometer afstand van de centra
le, want de mensen daar staat mogelij
kerwijs een dodelijke dosis te wachten. 
Later zou dan tot op grotere afstand ge
evacueerd kunnen worden - tezlj beslo
ten wordt te gaan •schuilen'. Dat zou be· 
tekenen dat mensen in een straal van 
veertig kilometer van de centrale binnen 
moeten blijven. De onderzoekers gaan er 
gemakshalve van uit dat - na de explo
sie - het uren duurt voordat radioactie
ve stolfen vrijkomen. Ook gaan ze er niet 
van uit dat een ramp zich voordoet in het 
holst van de nacht- zoals in Tsjernobyl 
en Harrisburg. Ze nemen ook nog eens 
aan dat vervoer, hulpverleners en evacu
atieadressen vooraf geregeld zijn, alsme
de dat 'voor belemmerende factoren als 
vee en hu!sdleren doeltreffende voorzie
ningen zijn getroffen'. 

De onderzoekers mogen van de regering 
heel rekkelijke normen hanteren bij het 
bepalen van het tijdstip waarop geëva
cueerd dient te worden. Daar zijn nor
men voor, interventiewaarden, die uitge
drukt worden in 'milllSievert' <mSv). Nu 
heeft de stralingsdeskundige drs. G. 
Nooteboom al eens geschreven dat het 
gebruik van een aanduiding als 'milllSie
vert' verhullend werkt. Het is, zo meent 
hij, 'het onbegrijpelijk maken van een 
materie door onheldere begrippen en 
grootheden en door een warboel van een
heden: de m!lllrem of milllSievert is hele
maal geen eenheid van risico, het is een 
meet- en rekengrootheid ten behoeve 
van experts'. Drs. Nooteboom werkte 
vroeger bij het Reactor Centrum Neder
land. In het begin van de jaren tachtig 
was hij secretaris van de commissie van 
de Gezondheidsraad die moest advise· 
ren over stralingsnormen. Door zijn af. 
wijkende mening raakte hij in conflict 
met de toenmalige voorzitter van de Ge· 
zondheidsraad, dr. L.B.J. Stuyt. Noote
boom werd persona non grata en in de zo
mer van 1985 uit de commissie gestoten. 
Maar goed, laten we toch even de econo
men van het Energie-onderzoek Cen
trum Nederland (ECNJ volgen in hun 
inventief relaas. Onder nonnale omstan
digheden mogen, volgens de Kernener
giewet, leden van de bevolking maxi
maal 5 milllS!evert 'ontvangen'. Over 
een heel mensenleven is slechts één milll
Stevert per jaar toegestaan. En, laten we 
even de punt op de i zetten. Eerst wareh 
er de normen van de Internationale Com· 
nuss1e voor Stralingsbescherming 
(ICPRl. Toen kwamen er richtlijnen van 
de EG, die vrijmoedig omsprongen met 
de ICPR-normen. Vervolgens kwam in 
Nederland het 'Besluit Stralenbescher
ming' tot stand, dat weer een versoepe
ling van de EG-richtlijn was. Daarop 
kwamen de economen met hun inventa
risatie van de ramp. Nu blijkt dat in tij
den van rampspoed ook de wet niet meer 
geldt. Ineens wordt uitgegaan van een 
toegestane norm van vijfhonderd (!) mll
l!Sievert. En dan gaat het als volgt. Zo
dra de normen oplopen tot 250 milllSie
vert moeten de mensen worden geëvacu· 
eerd, zodat bij terugkeer in het besmette 
gebied nog eens een limiet van 250 over
blijft. Want terugkeer is nodig om het 
economisch proces te hervatten. Dat 
elastieken gebruik van de normen is van 
invloed op het hele studierappott. Als de 
vijf milliSievert die geldt voor 'vredes
tijd' zouden zijn gehanteerd, zouden 
mensen over een veel grotere afstand ge
evacueerd moeten worden. Dan zou ge
durende enkele jaren niets meer gecon
sumeerd kunnen worden. Dan zou het 
drinkwater voor juen taboe zijn. Dan 
zouden kortom de kosten aan 'economi
sche schade' veel hoger zijn. 
De onderzoekers ensceneren een denk
beeldige ramp ln een centrale bij Moer
dijk. Heel Rotterdam moet worden ge
evacueerd. Er moeten vierhonderddui
zend woningen worden verlaten. Het 
gaat om één miljoen mensen en con
sciëntieus als ze zijn, berekenen de on
derzoekers tot op de cent de kosten van 
evacuatie. Een miljoen mensen maal 
veertig guiden reiskosten is veertig m!l
joen gulden. Eerst zullen de getroffenen 
naar vrienden en bekenden gaan, later 
worden zij ondergebracht is hotels, pen
sions en stacaravans. Ongeveer zoals het 
de slachtoffers van de watermooclramp 
In 1953 verging. Kollten logies en ontb!jt: 
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2,6 miljard. In het ontruimde gebied 
rondom de centrale-Moerdijk zullen de 
toegangswegen gemiddeld een halJ]aar 
worden afgezet, wat aan bewaklngskos
ten op vijfenvijftig miljoen guiden komt 

Onbesmet water 
Na eenjaar kunnen de huizen 1n Rotter
dam weer betrokken worden. (Nu laat de 
consequente houding de onderzoekers 
even ln de steek omdat elders in het rap
port wordt gemeld dat terugkeer naar de 
huizen In het getroffen gebied, dus ook in 
Rotterdam, 'enkele jaren' kan duren.) 
Maar niettemln gaat het rapport ervan 
uit dat Rotterdam weer na een jaar be
woonbaar is. De huizen zijn dan ontsmet 
met onbesmet water. Waar dat vandaan 
moet komen wordt niet duidelijk, tevens 
ontbreken hier getallen over wat de 
schoonmaakactie zal kosten. Wel gaan 
de economen ervan uit dat bij terugkeer 
de bewoners vijf mille ontvangen voor 
compensatie van waterschade en verlie
zen. Totale kosten: twee miljard. Somm!· 
ge plaatsen in de onmiddellijke omge
ving van Moerdijk zullen voor langere 
tijd onbewoonbaar blijven. Maar zo re
deneren de onderzoekers, er zal in het 
uitgestorven gebied wél gewerkt kunnen 
worden. Een werkweek van zo'n vijf
endertig uur betekent immers dat arbei· 
ders slechts eenvijfde van de tijd worden 
blootgesteld aan een hoge dosis straling 
Kortstondige hogere risico's zijn ver· 
antwoord. De werknemers zullen van 
hun evacuatieadres met busaen heen en 
weer naar hun werk worden vervoerd. 
wat een post aan extra reiskosten van 4,8 
miljard gulden betekent. In die hevig be
smette gebleden zullen overigens som· 
mige gebouwen moeten worden afgebro
ken. Het puin zal. behandeld dienen te 
worden als radioactief afval. Water, zeep. 
chemicaliën en hogedrukspuiten zullen 
de schoonmakers ter beschikking staan 
om andere gebouwen en oppervlakken te 
behandelen. De onderzoekers melden 
voorts als keurige boekhouders dat een 
ramp bij Moerdijk dertienduizend extra 
gevallen aan kanker zal geven bij een ln· 
terventien!veau van 250 milll8ievert. 
Voor twee jaar behandeling van een kan· 
kerpatiënt is veertigduizend guiden uit
getrokken. Dan is de patiënt genezen of 
dood. Totale kosten: dertienduizend 
maal veertigduizend is 520 miljoen. 

Er zal zich na de ramp nog een aantal an
dere problemen voordoen. Op de agrart· 
sche grond zullen tien tot dertig jaar 
geen landbouwprodukten kunnen wor
den verbouwd. Tot op 270 km afstand zal 
de landbouw 'functieverlies' lijden. Over 
grote afstand - afhankelijk van de norm 
aan milllSievert die zal worden gehan
teerd - is melk niet te consumeren. Een 
nare bijkomstigheid bij een ander scena
riolsdathetiJsselmeerdriejaarlangon
geschikt zal zijn als drinkwaterbassin. 
Het grondwater zal na langere tijd - als 
de besmetting ln de bodem is doorge
drongen - onbruikbaar worden. Na een 
ramp zal vissen In hetIJsselmeerzeker 
voor negen jaar uitgesloten zijn. De re
creatie - de onderzoekers hebben letter· 
lijk met alles rekening gehouden - in 
Friesland zal een geduchte knauw kriJ· 
gen. Of zoals het rapport zegt, 'Friesland 
zal een slechte naam ln toeristische zin' 
oplopen. Het is allenninstzeker wazmeer 
de goede naam bersteld zal zijn. Maar, 
hier malten de eeooomen van de nood 



een deugd,lrlltomsten hoett de proVincie 
niet echt te derven. Zij zalimmers eva
cuéllaiJgen vanwt de besmette zone van 
Moerdjjk, waardoor de hotels en pen
sions minstens een jaar volgeboekt zul
len zijn. Aan de andere kantzal Friesland 
toch behoorlijke schade kunnen gaan 
oplopen. 'Een langdurige onderbreklng 
van de waterinname ult het IJsselmeer 
kan de industrie in Frtesland voor pro
blemen plaatsen. Onvoldoende moge
lijkheid tot koeling betekent dat produk· 
tleprocesaen moeten worden gestopt, 
hetgeen tot schadeposten kan leiden. 
Gegeven de vele onzekerheden Is ervan 

afgezien een koetenbedrag te ramen.' 
AlB de radioactleve plulm over Rotter
dam trekt kan de schade tot dertig mil· 
jard oplopen. AlB dat niet zo Is, wordt het 
zestien miljard. Maar onzekerheden bll.i· 
ven aanwezig. 'Er Is geen onderzoek ge
daan naar problemen dle ontstaan door 
het niet of in onvoldoende mate voorzien 
in de drlrlltwaterbehoette. Een beperkt 
tekort kan worden opgevangen door 
rantsoenering. De problemen voor de 
drinkwatervoorziening na een kernonge
val zijn niet gering en de kosten om de 
schade te beperken kunnen niet onaan
zienlijk zijn. Op grond van dle onzekerhe-
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den wordt afgezien van een schadera· 
ming.' Voor de landbouw dreigt grote 
droogteschade als gevolg van het niet 
kunnen innemen van oppervlaktewater. 
En in één adem noemen de onderzoekers 
zwemmen en sw:ten dat 'vanult oogpunt 
van volksgezondheid ongewenst kan 
zijn'. 
Dat zou tegen de tijd dat het land van 
droogte en dorst verkommert nog wel 
eens het minst belangrijke kunnen zijn. 

Met dank aan 
Vrij Nederland 

Wilt u windenergie stimuleren? 
En wilt u daadwerkelijk iets doen? 

Wordt dan lid van de 

VERENIGING TOT COLLECTIEF BEZIT VAN WINDMOLENS FRYSLAN 
Bepaal zelf uw contributie 

Leen ons een bedrag 
Minimaal f 25,-; Maximaal f 1.000,-

Wij betalen u 5 % rente en lossen uw lening af 

Wij bouwen de windturbines 
De eerste: Kop Afsluitdijk 

De tweede: Ternaarderwei te Holwerd 
De derde: 't War te Franeker 

De vierde: hoek Miedwei I Hilligewei te Waaxens 

Vraag info: VCBW Fryslan 
Wissebuurt 15-17, 8566 JM Nijemirdum 

Tel. 05120-15460; 05147-953; 05177-633 

Kernenergie helpt ampertegen broeikaseffect 
Bijdrage aan wereldenergievoorziening komende eeuw sleehls één procent 

De laatste jaren is er veel te doen over 
het zogeheten broeikaseffect, dat on
der meer wordt veroorzaakt door een 
toename van kooldioxide (C02) in de 
atmosfeer C02 ontstaat bij de ver· 
branding van fossiele brandstoffen. 
Het beeld is dat de gemiddeide tempe· 
ratuur op aarde zal toenemen en dat 
o.a. daardoor meer poolijs zal smel· 
ten. Gevolg: een stijging van de zee· 
spiegel en door de hogere temperatuur 
een klimaatverandering. 
Om te kunnen berekenen met welk 
percentage de emissie van C02 kan af· 
nemen door de inzet van kernenergie, 
moet eerst worden nagegaan hoe het 
wereldenergieverbruik zich zal ont· 
wikkelen, en wat de mogelijke bijdra
ge van kernenergie daarin kan zijn. 
Er zijn twee veronderstellingen aange· 
houden. De eerste is dat de procentue
le bijdrage van kernenergie aan de 
energievoorziening overeenkomt met 
een gelijke vermindering van de emis
sie van C02• Deze stelling is aanvecht· 
baar. Indien een land niet (meer) voor 
kernenergie kiest, wat is dan het alter
natief? Het stimuleren van het efficiënt 

gebruik van energie? Het gebruik van 
waterkracht of zonnecellen? Ook dan 
nemen de C02-emissies af. Of zal men 
kiezen voor steenkool? In dat geval zal 
steenkool waarschijnlijk worden inge
zet om elektriciteit te produceren. Als 
bet gaat om de komende eeuw, dan 
mag worden aangenomen dat eerst de 
omzetting plaatsvindt in kolengas; dit 
gas zal dan via warmte-kracht koppe· 
ling (WKK) zorgen voor de produktie 
van elektriciteit en warmte. Bij WKK 
is de emissie van col per eenheid ge
produceerde energie uiteraard aan
zienlijk minder dan bij grote kolencen
trales. 
Het is dus niet eenduidig aan te geven 
wat het effect is op de emissie van C~. 
indien niet voor kernenergie wordt ge
kozen. Desondanks lijkthet gekozen 
uitgangspunt redelijk. 
Een tweede veronderstelling is dat 
kernenergie alleen wordt gebruikt 
voor de produktie van elektriciteit, en 
dat de restwarmte slechts sporadisch 
kan worden gebruikt. Voor industriële 
proceswarmte wordt dit algemeen ge
ac:cepteerd, in verband met de lastige 
regelbaarbeid van kernenef!Ctische 

processen. Blijft over stadsverwar· 
ming. Hoewel niet uitgesloten, lijkt 
ook deze toepassing, doordat lange 
transportleidingen nodig zijn, slechts 
in een enkel geval te realiseren, 

Groeiend ellel'giegebruik 
Het wereldenergiegebruik bedroeg in 
1986 ruim 320 ExaJoule (EJ), oftewel 
7680 miljoen ton ruwe olie. Aangeno· 
men dat de groei van het wereldener
giegebruik de komende 100 jaar 1 pro
cent per jaar bedraagt, dan loopt het 
wereldenergiegebruik op tot bijna 900 
EJ per jaar. Als referentie is een "ge· 
middelde" genomen van jaarlijks 600 
EJ, wat inhoudt dat in de volgende 
eeuw in totaal een slordige 60.000 EJ 
zal worden gebruikt. 
Deze waarde is lager dan in de meeste 
scenario's is te vinden, waarbij moet 
worden opgemerkt dat de waarden 
sterk uiteenlopen. In het laatste decen· 
nium is de groei op wereldniveau ove· 
rigens niet 1, maar 1,6 procent per jaar 
geweest. 

un...'fGOlaud 
De volgende vraag is nu wat de bijdnt-



ge van kernenergie aan de wereldener
gievoorziening kan zijn. Dit is op twee 
manieren berekend, zonder en met een 
correctie voor het eigen energiege
bruik van de kerncyclus. Tevens is on
derscheid gemaakt tussen lichtwater
reactoren (LWR) en kweekreactoren. 
De mogelijke produktie van elektrici
teit wordt in eerste instantie bepaald 
door de wereldvoorraad aan uranium. 
De aangetoonde reserves, tot een kost
prijs van 130 dollar per kg uranium, 
bedragen 2,5 miljoen ton (de huidige 
marktprijs is 40 dollar per kg urani
um). De mogelijke voorraden bedra
gen eveneens 2,5 miljoen ton. 
Nu gebruikt een kernreactor van 1000 
MW(e) (Megawatt elektrisch vermo
gen) op het ogenblik ongeveer 200 ton 
aan natuurlijk uranium per jaar. Aan
genomen dat dit door een verbeterd 
ontwerp en (gedeeltelijke) recycling 
van uranium en plutonium kan worden 
teruggebracht tot 150 ton per jaar, dan 
kan met zo'n centrale met een bedrijf
stijd van 6000 uur per jaar ongeveer 22 
PJ(e) worden opgewekt. Met de bewe
zen voorraad is dus 370 EJ(e) op te 
wekken en met de totale voorraad 740 
EJ(e). Dat isongeveer0,6procent res
pectievelijk 1,2 procent van het totale 
energiegebruik in de komende eeuw. 

Speculatief 
Daarbij moeten twee kanttekeningen 
worden gemaakt. De huidige en in 
aanbouw zijnde centrales hebben te 
zamen een vermogen van ongeveer 400 
GW. Voor deze centrales, die vrijwel 
alleen elektriciteit produceren, moet al 
ongeveer 1,6 miljoen ton van de voor
raden worden gereserveerd. Tweede 
kanttekening: Het is de vraag welk 
deel van de mogelijke voorraden ook 
inderdaad zal worden aangetoond en 
voor exploitatie in aanmerking komen. 
Nu worden in de literatuur soms zgn. 
speculatieve voorraden gemeld; hier
bij komt men tot voorraden van 25 mil
joen ton. De methode van schatting op 
zich is al zeer speculatief. Men neemt 
bijvoorbeeld voorraden en het opper
vlak van de Verenigde Staten als uit
gangspunt en neemt vervolgens aan 
dat de voorraden in de rest van de we
reld evenredig met het oppervlak van 
de VS toenemen. Zou een dergelijke 
excercitie met West-Europa als refe
îentiegebied worden ondernomen., 
dan is er nauwelijks van een wereld
voorraad aan uranium sprake. Zq!.ang 
het beeld rond dit soort speculatieve 
voorraden niet meer is omlijnd, lijkt 
het niet verantwoord er verder mee te 
rekenen, laat staan een beleid op te 
baseren. 

Eigen gebruik 
De gegeven percentages moeten nog 
worden gecorrigeerd voor het eigen 
energiegebruik van de kemenergiecy
clus. Over dit onderwerp zijn veel stu
dies gepubliceerd. Horsten heeft in 
1983 in een studie de literatuur geor
dend, en heeft na een grondige analyse 
getracht de meest plausibele waarden 
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te geven. Voor het zogenaamde ener
gierendement van een lichtwaterreac
tor wordt 2,7 plus of min I gevonden. 
Dat wil zeggen: dat een eenheid ener
gie die wordt toegevoerd aan de kerne
nergiecyclus (thermisch en elektrisch) 
ruwweg 2,7 eenheden enèrgie in de 
vorm van oplevert. Als het tegen zit 
maar 1,7 en als het mee zit 3,7 eenhe
den. 
Een correctie op de geproduceerde 
energie wordt nu aangebracht door er
van uit te gaan dat kerncentrales voor 
hun eigen energiegebruik zorgen. Dit 
betekent dus dat de netto produktie 
ongeveer 30 procent lager is dan hier
boven werd berekend, en dat leidt tot 
een mogelijke bijdrage van lichtwater
reactoren aan het wereldenergiege
bruik in de komende 100 jaar van 0,4 
procent met bewezen voorraden urani
um, en0,8 procent inclusief de mogelij
ke voorraden uranium. 
Samengevat: kerncentrales kunnen in 
de volgende eeuw tussen de half en één 
procent van de wereldenergievraag 
dekken. De vermindering van de emis
sie van co2 met een dergelijk percen
tage·overeenkomen. Indien het in de 
praktijk mogelijk blijkt om toch een 
deel van de geproduceerde warmte te 
gebruiken nemen de percentages uiter
aard toe; deze toename zal maximaal 
ongeveer een factor twee kunnen be
dragen. 

A..-ertsen 
Daarmee is het verhaal nog niet afge
rond. Er zijn immers ook zeer grote 
voorraden arme uraniumertsen, met 
0,01 procent uranium of minder. De 
voorraden worden in de literatuur al
tijd gegeven in de relatie tot de prijs. 
Wel is het zo dat het winnen van arme 
ertsen duurder is zodat er een zekere 
correlatie bestaat. De vraag is bij welk 
percentage er energetisch geen sprake 
meer is van een netto rendement. Dit 
onderwerp is door Mortimer in 1977 
zeer grondig bestudeerd. Het voert te 
ver om hier op z'n analyses in te gaan. 
Slechts de eindconclusie dat de grens 
van enèrgetisch (en ook economisch) 
winbare ertsen rond de 0,01% ligt 
wordt vermeld. Deze waarde komt 
ook redelijk overeen met de onder
grens van de voorraden die eerder zijn 
gegeven. Wel moet worden benadrukt 
dat er veel onzekerheid is over de ener-
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getische, milieutechnische en econo
mische aspecten van de winning van 
verdunde ertsen. De meeste gegevens 
worden afgeleid van die van de rijke
( re) ertsen. 

Zeewater 
Er zijn nog andere manieren om urani
um te winnen. De grootste bron is zee
water; er bevinden zich in zeewater 
echter maar 3 ppb uranium (parts per 
billion). Wil men nu een redelijk deel 
van de energievoorziening lang' deze 
weg dekken. dan gaat de hoeveelheid 
zeewater die moet worden verwerkt 
het voorstellingsvermogen vrijwel te 
boven. Voorlopig biedt deze route dan 
ook geen uitzicht op succes. De. bi_idra
ge van de winning van uranium als hij
produkt van bijvoorbeeld-de produktie 
van fosfor en goud zal ook bescheiden 
van aard blijven. Ook deze mogelijk
heden zijn door Mortimer in z'n be
schouwingen meegenomen. 

Kweekreactoren 
Kweekreactoren gebruiken uranium 
veel efficiënter dan lichtwaterreacto
ren. en als langs deze route elektriciteit 
wordt geproduceerd zouden de voor
raden uranium ruimschoots voldoende 
zijn om de komende eeuwen een aan
zienüjke bijdrage aan de wereldener· 
gievoorziening te leveren. Kweekreac
toren hebben plutonium nodig om te 
kunnen werken. Dit plutonium moet 
in eerste instantie worden geprodu
ceerd door lichtwaterreactoren. Met 
de gegeven totale wereldvoorraad van 
5 miljoen ton is ongeveer 5000 ton plu
tonium te maken. Met een dergelijke 
voorraad kunnen ruim 1000 kweekre
actoren van start gaan; dit proces kan 
dus in de loop van de volgende eeuw 
plaatsvinden. 
Nu produceren kweekreactoren zelf 
ook plutonium; na ongeveer 30 jaar 
heeft een reactor voldoende plutonium 
geleverd om twee nieuwe reactoren te 
laten draaien. Zowel via de produktie 
van plutonium in lichtwaterreactoren 
als via de produktie in kweekreactoren 
worden nieuwe kweekreactoren van 
brandstof voorzien. 
Hoeveel reactoren er in de volgende 
eeuw gemiddeld genomen kunnen 
worden geplaatst is niet zonder meer te 
zeggen; een schatting van gemiddeld 
1000 reactoren lijkt al erg optimistisch. 
Met een dergelijk aantal is ruim 3 pro
cent van het wereldenergiegebruik te 
leveren. 
Veel waarde is aan dit percentage ove
rigens niet toe te kennen. De proble
men zijn namelijk legio; dit geldt o.a. 
voor de introductie van de reactoren 
zelf (het woord 'Kalkar' zegt al ge· 
noeg), de opwerking van de reactor
brandstof en de (lange- termijn)opslag 
van plutonium. 
Maar zelfs al worden deze problemen 
opgelost, dan moet men wel een heilig 
geloof hebben in technologie en niet te 
zwaar tillen aan het milieu en maat· 
schappelijke weerstanden wil men een 
plutoniumecooomie accepteren. 



Hoewel het dus niet is uitgesloten dat 
kweekreactoren de komende eeuw een 
bijdrage van enkele procenten aan de 
wereldenergievoorziening kunnen le
veren, is dit niet erg waarschijnlijk. 

Allelere strateaieën 
Het beeld dat kernenergie in de vol
gende eeuw een wezenlijke bijdrage 
kan leveren aan een vermindering van 
de C02-emissie is, op grond van de 
beschikbare gegevens, niet te recht· 
vaardigen. De bijdrage aan de wereld
energievoorziening zal rond de I pro
cent kunnen liggen en met een derge
lijk percentage zal ook de emissie van 
C04 verminderen. Slechts indien 
wordt aangetoond dat de wereldvoor· 

raad aan (rijke) ertsen aanzienlijk gro
ter is dan de huidige voorraad. kan dit 
beeld zich wijzigen. Dit geldt indien 
alleen gebruik wordt gemaakt van 
lichtwaterreactoren. 
Bij het gebruik van kweekreactoren 
kan de bijdrage hoger worden. Indien 
de introductie van deze reactoren vol
gens een enigszins geidealiseerd model 
verloopt zal dit 3 procent kunnen zijn. 
Wel moet men zich afvragen of een 
plutoniumeconomie acceptabel is. 
Steeds moet voor ogen worden gehou
den dat de gegevens waarop boven
staande analyse is gebaseerd erg onze
ker zijn. De vraag komt dan ook naar 
voren waarom men zich niet vooma
melijk richt op andere manieren om de 

TOPTIEN VAN DE MOLENS IN NEDERLAND 

Tijdnlt: jpuari tot ea .at juli 1988 
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CDremissie te beperken, waarvan 
meer mag worden verwacht: het effi
ciënt gebruik van energie en de (ver
snelde) introductie van duurzame 
energiebronnen. 

Ir. C. Daey Ou wens is 
beleidsmedewerker energie bij de 
provincie Noord-Holland, en lid van 
verschUlende adviescommissies. 

Met dank aan Daey en 
Nieuwe Bèta; met excuses 
aan de lezer voor het 
vrij pittige taalgebruik. 

in ge
fabrikant bruilt 

wieltdia- ashoog- verwo
gen 

(kW) 

.,l_,breaast 

totaal per • • ro
toropper

(kWu) vlak (kWu) 
plaats 

1 349 Waterwinstation Andijk HMZ 
2 1013 R.J. Politiek Kimswerd Lagerwey 
3 307 NtoZ Horntje Texel Bouma 
4 1014 VCBW Fryslan Zurich Lagen<ey 
5 1027 NV IJsselmij Urk HMZ 
6 1008 Gem, Boarnsterhim Deersum Bouma 
7 310 W. Kingma Ternaard Polenko 
8 334 PEB Friesland Rinsumageest Lagerwey 
9 237 PZEM Sleegebied Stork 

10 262 F. de Vilder Grouw Lagerwey 

Robert Wilting van Onderzoekburo Ener
gie Anders, tegenwoordig gehuisvest in 
Rotterdam (Postbus 21421, 3001 AK, tel. 
010-4046080), turft al een flinke tijd 
de gegevens van alle windturbines in 
Nederland. Nou ja, voor zover de eige
naren van de molens trouw hun maande
lijkse kaartje op de post doen. In het 
kader van de IPW-regeling is het eigen
lijk verplicht dat de gegevens over op
brengsten, storingen, schade aan de vo
gelstand enz. worden gemeld in Rotter
dam. 
In het landelijke blad Duurzame Energie 
leveren de ingestuurde gegevens steeds 
weer een interessante pagina op. Het is 
best leuk als je molen in de toptien 
staat. 
Wij hebben de toptien van de eerste ze
ven maanden van dit jaar uitgebreid met 
nog een paar gegevens, zodat u kunt 
nagaan waar de meest productieve molens 
staan. Zes van de tien meest productie
ve molens staan in Friesland. Van deze 
zes zijn er vier van het fabrikaat La
gerwey, verder éénmaal Bouma en éénmaal 
Polenko. 

•ter te 
(m) (m) 

1- B-87 22,5 30,0 250 484561 610 
22-12-87 15,4 24,5 75 108110 580 
22- 1-85 16,0 20,0 75 112385 559 
30- 1-88 15,4 24,5 75 92704 498 

7-12-87 25,0 30,0 300 243241 464 

1- 8-87 20,0 31,0 160 139584 444 
18- 4-84 11.5 20,0 40 39020 376 

5- 6-86 10,6 24,0 35 32720 371 
19- 5-83 26,5 35,0 300 190398 345 

1- 9-83 10,6 24,0 20 27884 316 

Wat wordt onder meest productief ver
staan? De molen die per vierkante meter 
rotoroppervlakte de meeste kiloWatturen 
levert. De rotoroppervlakte is de opper
vlakte van de cirkel die ontstaat door 
de draaiende wieken. 

Nog even een opmerking over de totaal 
opbrengst van 92.704 kWu door de molen 
van de VCBW Frysl!n op de Kop Afsluit
dijk bij Zurich. Deze opbrengst werd 
bereikt in 6 maanden. De molen ging pas 
op 30 januari in bedrijf. De andere mo
lens in de toptien waren voor de opge
geven productie 7 maanden in bedrijf. 



Wenen wil tegen 
Duitse reactor 
gaan procederen 

Van onze COJtflSPOCIIIent 
JOS KLAASSEN 

BONN -Oostenrijk wilmetalle juri
discbe middeleJ> proberen de bouw van 
de in het Beierse Wadtendort pplande 
opw~tnlev- at-"'aa te 
verhinderen. De Oostenrijm minister 
.... Milieu Marie-Lis FlemmiDg heeft 
dal gistereD in Neunbura vorm Wild in 
de vrijstaat Beiereli aaagekondi&4. 

In Neunburg houdt de Beierse rege
rins al een week een hoorzittilla in ver
band met de bouw vao de opwer~
centrale in Wackersdorf. Het pat daar· 
bij vooral over de vraag of de:re cemrale 
een aevaar betekeet voor bet milieu. 
Wackersdorf ligt op ongev- honderd 
kilometer van de Duits-Oosteruiikse 
llfeM-vandaar dat zich ook de Oosten· 
rijkse reaerina met de Beierse bouw
plannen bentook 

Van de 881 dllizerld bezwaarschriften 
die teaen de bouw vao de opwer~
centrale zijn iDgebracht stammen er 
maar liefst 350 duizend uitbet buurland 
van Beieren. De bezwaren die de Oos
tenrijkersteaende centrale in Wacken· 
dorf hebben ;,ijn in het verleden al aan· 
leidina llf!Weost voor diplomatieke span· 
nÎJIIIf!U russen de reaerina van Fnm:z 
Josef Strauss en de regeri.q in Wenen. 
Oostenrijkse politici die teaen (!e bouw 
van Wackersdorf kwamen protesteren 
werden aan de Duits-Oostenrijkse arens 
zei& tegengebouden als onaewenste 
vteemdeling. 

De Oostenrijkse minister van Milieu 
FlemtiiÎnlllll(lCbt gisteren wel in Neun· 
bura vorm Wald baar SWtdpunt tegen 
de opwerkinpcentrale verdecliaen. Zij 
noemde bet een historis<:he gebeurtenis 
dat Beieren (en de Bondsrepubliek) be
zwaren uit het buurland accepteen. 

Morele recht 
Maar Oostenrijk heeft ook het morele 

recht om gehoord te worden. zei minis~ 
ter FlemtiiÎnll onder donuerend applaus 
van de aanwezillf!n. Het land heeft zelf 
illtmers al jaren aeleden afgezien van 
k""""""'!ie. De enige kerncentrale die 
Oostenrijk ooit aebouwd heeft - bij 
Zwentendorf- is nooit in gebruik ge
nomen. 

Onder luid ~uicb van de tegenstan· 
ders van deopwerkinpcentrale kondig
de minister Fiernming aan dat de rege
rins in Wenen alle juri(!ische middelen 
aal beproeven om de Beierse bouwplan· 
nen te stoppen. Oostoorijk aal eent stap
pen ondernemen bij de Beierse admini· 
stratieve rechter, het Beierse Verwal
t-richt. Als dat op niets uitloopt, 
schuwt minister Fiernming niet om naar 
het Bundesverwaltuna58ericht in West
Berlijn te stappen. 

Naar het oordeel van minister Fiern· 
ming mu dé opwerkiiii'Centrale een ge
vaar voor Oostenrijk vormen. In Neun
burg vorm Wald zei ze gisteren: .,De 
fabriek beïnvloedt de gezondbeid van de 
mensen., omdat de bevolking voortdu· 
rend bloot aal staan aan een dosis radio
actieve straling. De gevolgen zullen ;,ijn; 
erfelijke afwijkingen. kanker en een ho
gere kindersterfte.~• 

Het ministerie .. ·an Milieu in Bonn is 
boos o- deze opmerking van de overi· 
aens tot cle conservatieve OVP (Oosten
rijkse VolksportÜ) behorende minister 
Flemming. Wat zij over erfelüke afwij· 
kinsen en m gezegd heeft klopt niet 
volgens B<lnn. En daarom is het volgens 
het Westduitse ministerie onverant· 
woord op dergehike opmerkinaen te 
maken. 

Canada bezorgd over reactor 
OTI A WA - Canada heeft de VS ge

vraagd een internationaal team van des~ 
kundigen een onderzoek te laten uit~ 
voeren naar de veiligheid van de reactor 
,.Fermi 1['9 van de kerncentrale in het 
Amerikaanse Monroe. Daaruit ontsnap· 
te vorige week zaterdag een radioactie-
ve wolk. De centrale ligt op 60 kilome· 
ter van de Canadese stad Windsar in de 
provincie Ontario en veroorzaakte in 
het verleden al meer problemen. 

Duits minister 
beveelt vervuild 
kraanwater aan 

Van onu correspondent 
BONN -In verschillende gemeenten 

langs de Rijn verstrekken vandaag de 
dag Vfltsehillende , __ .._ 

flessen mineraalwater ._ -.boren 
kinderen, want water uit de kraan is 
slecht, zeer slecht, voor hen. Maar daar 
heeft de Duitse minister van Land· 
bouw,lgnu Kiechle, geen moeite mee. 
Hij p...,.. woensdag bet water dat in 
Duitsland uit de kraan komt als ,,abso
luut ongevaarlijk". 

,.Ons drinkwater", wilde lgnu Kiech· 
Ie op een persconferentie in Bonn onbe
kommerd kwijt ••• is het best onderzoch~ 
te levensmiddeL Het is beter dan tegena 
woordig wel ge2egd wordt. Er zitten 
geen giften în het water dat uit de lei~ 
ding komt. Je kunt het zonder bezwaar 
drinken." 

lgnu Kiechle heriep zich daarbij op 
zijn kwaliteit als minister van Land .. 
bouw en Voeding, hoewel hij vroeaer 
toch alleen maar een eenvoudige Beier
se boer was met politieke interesse. 
Maar niettemin; de resten van aller&ei 
chemiealién en onkruida en insectenbeoo 
strijdingsmiddelen die in het water te
recht komen. D,;n in de ogen van Kiectt
le zo gering dat ze geen gevaar voor de 
volksgezondheid vormen. 

De chemicalien waarvan gezegd 
wordt dat zij Mt drinkwater verzieken. 
zijn volgens lgnaz Kiechle dus slechts 
een .. druppel\je in een middelgrote olie
ranker u. Vertegenwoordigers van de 
Westduitse milieu-organisatie RUND 
hoorden hem sceptisch aan. 

De BUNJ).vertegenwoordigers had· 
den voor Kiechle de pers al te woord 
gestaari. E~ hun verhaal klonk aanzien· 
lijk alarmerender. tnaolf Spi<:bchen 
had namelijk ontdekt dat allerlei pesti· 
ciden die volgens Amerikaanse onder
zoekers kanker kunnen verwekken. 
door de Duitse autoriteiten gewoon toe
gelaten worden ... In de Verenigde Sta~ 
ten hebben de milieu-autoriteiten tien 
pesticiden geïsoleerd die volv.ns de we
tenschappers verantwoordelijk zijn 
voor tachtig procent van de kankerge-
vallen". zei Ingoll Spicbchen. 

De toxicoloog prol. dr. Otmar Wasser· 
mann uit Kiel poogde minister lgnaz 
Kiechle nog schaakmat te zetten met 
berekeningen over de gevaren van het 
onkruidverdelgingsmiddel atrazine. Dat 
is overal in de Bondsrepubliek in het 
drinkwater te vinden in een mate die 
boven de cewndheidsnorm ligt. Maar de 
minister gaf de voorkeur aan boeren
wijsheid boven discussie: •. L' zegt iers en 
dat mnet u dan maar be'wl.izen ... 

met dank aan 
de Volkskrant 
Speciale verf kan 
radioactiviteit 
in huis tegengaan 

Van oaze verslauever 
DELFT - Slechts mot speciale ver

ven kan worden voorkomm dat het 
radioactjrve radongas uit bouwmateri
alen in de woning terechtltomL Dit 
blijkt uit een rapport VliD TNO in Delft, 
dat is samengesteld in opdracht van de 
overheid. Het rapport verschijnt dezer 
dagen. 

Her onderwek van TNO maakt deel 
uit van het zogenoemde RENA-pro
gramma ( Reguleerhere vormen van N.a· 
tuurlijke Achtergrondstraling), waar
mee d.e overheid meer inzicht wil ver· 
krijgen in de stralinpbelasting in wo
ningen. 

Uit het TNO-rapport blijkt dat gewo
ne huishoudYerven niet geschikt zijn 
om de uitademing van radon uit bijvoor
beeld gipsplaat, pleisterwerk of cill&
blokken 1011f!D te houden. Prol.....wnele 
verven voor bepaalde toepassingen. zo.. 
als polyurethaanverven, slallf!n daarin 
beter. Wanneer bouwmaterialen met 
d~ze verfsoorten aan twee z:ijden wor
den behandeld, wordt de uitademing 
van radon met 60 rot 75 procent ver· 
minderd. 
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Duits afval-schip mag na zes 
weken even Istanbul aandoen 
ANKARA (DPA)- Het Westduitse vrachtschip Petersberg, dat 1300 ton radio
actief puin aan boord heeft en nu al 45 dagen in de Zwacte Zee voor anker liet. 
mag voor twee dagen naar de haven VUl lstanbul. Duma moet het schip weer 
torua naar 4e Zwarte Zee, want Turkije wil het u.ai nog altijd niet hellben. 

De Turkse autoriteimt hebben de .,Petersberg" vrijdag om om .. humanitaire 
redenen .. toestemming gegeven de haven van lstanbul aan te doen .•• V agens ons is 
er aan boord van het schip geen voedsel en water meer. Ook de brandstof is bijna op 
en bovendien :aijn er op het schip de vrouw van de kapitein en :zijn twee kinderen'~. 
aldus de woordvoerder van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Het scbip heeft de radio-actieve afval in Wenen geladen en is via de Donau naar 
de Zwarte Zee gevaren om de afval in Turkije te lossen. In Roemenië kreeg de 
kapitein te horen dat hij gezien zijn giftige lading geen Roemeen.'Oe haven mocht 
aandoen. Tergelijkertijd waarschuwde de Roemeense autoriteiten alle ~tatftl aan 
de Zwarte "he voor het schip. 

De Turkse autoriteiten constateerden dat de lading een radio-actieve straling 
heeft van 140 becquerel per kilo en verboden daarop het schip een Turkse haven 
binnen te varen. 

Londen staakt onderzoek 
naar snelle kweekreactor 

Van onze <:tiiTI!Spcllldmt 
WJO JOUSTRA 

LONDEN - Grool·BrittaruUe trekt 
'Zicl! tot ten minste de tweede bell't van 
de jaren negenlie terug uit bet onder
zoek -r de snelle-kweekreactor-tech· 
nologie. De prototype-reactor vm de 
Uniled Kingdom Atomie Energy Au· 
thority (Ukaea) in llounreay aan de 
Schotse .-rdkust wordt in 1994 cesJo. 
ten en bet ondenoek· en ootwikke
lingswerk in Harwell, Risley en Winds
cale wordt ~ beperkt. 

Dit heeft minister Cecil Parkinson 
van Energie in het Lagerhuis bekendge
maakt. Het besluit, dat moet worden 

een kleine greep 
uit het 

vakantienieuws 
Geen biefstuk 
van de Reefer Rio 

HlJ doet het niet. omdat he~ niet 
mag. Maar als het mocht zou hij 
maar al te graag een stevige bief
stuk uit de Reefer Rio roosteren 
en met smaak verorberen. Dîrec
teur J. Kloosterboer van Flushing 
Coldstorage, het koelhuis in Vlis· 
singen Waar vanaf maandag de 
280 duizend dozen radioactief 
vl~ uit de Reefer Rio worden 
opgeslagen. is weinig te dol als het 
erom gaat om aan te tonen dat er 
nieLo;. mis is met het rundvlees. 

Tijdens een informatiebijeen
komst voqr zijn persoiteet en dat 
van bet ovenlagbedrijf Flushing 
Steved.oring - waarvan Klooster
boer overigens ook mede-elgenaar 
is - had d~ vriesveemdirecteur 
zelfs het idee geopperd maandag 
een barbecue te· organiseren voor 
zijn personeel. Met Reefer Rio
vlees ... Nee, dat was geen geintje. 
Ik had het graag gedaan." 

Kloosterboers suggestie was 
vooral bedoeld om ;,ijn personeel 
gerust te $tellen~ dat vanaf maan
dag twee weker. lang de ruimen 
van de Reefer Rio in moet om de 
6050 1on vlees te lossen. Als alle 
deskundigen. van de veterinaire 
inspectie via de rootgentechnische 
dienst tot en met het energie-on· 
derzoekcentrum in Petten. bewe
ren dat het vlees geen kwaad kan. 
dan lust Kloosterboer er best een 
biefstukje van. ..Het vlees is ge
schikt voor consumptie. Maar als 
ik een paar doten zou kopen en die 
barbecue zou geven, zou ik een 
fikse boete krijgen. Het is door de 
EG gecontroleerd, van de slacht
huizen tot en met de export naar 
Venezuela. Maar daar is het opge
slagen în koelhuizen die niet door 
de EG zijn goedgekeurd. Omdat die 
ketting dóOrbroken is, mag het 
niet meer in de EG worden inge.
voerd.n 

.,Maar uiteindelijk wordt het 
toch opgegeten. En mij maakt het 
niet uit of meneer Kloosterboer 
dat doet of meneer Zimbabwe.". 
aldus de directeur van Flushing 
Coldstorage. 

gezien in het kader .,." de op banden 
ziJnde privatisering van de_ elel<trici· 
teitsvoorzil!nin&. :al het verlies van ten 
minste 1800 banen tot gevolg beiJboa. 
Het betekent ook dat de bouw vm eoft 
Europese snelle kweekractor voorlo
pig van de baan is. Dit project nn """"" 
miljard gulden was gepland VOOI' de ja
ren negentig. 

Tussen 1991 en 1993 ..,.._ ootwerp 
worden aekozen en :rou de plaats wor
den gekozen, terWijl in !995 met de 
constructie :rou worden begonDeD. Het 
besluit van de Britse regering beeft der
halve ernstige gevol&en voor het verder 
functioiK!n!ll van de Enropese snelle
kweekreactor-groep, waarin het v
nigd Koninkrijk, West-Duitsland, 
Frankrijk, ltali<!, Nederland en Beqpe 
samenwerken. Volgens Porkinson ver· 
keert d ... club na bet onaelnk in T'iier· 
nobyl toch al ,,in wmKJI'de". 

Het besluit is bovendien de tweede 
klap voor de Britse nucleaire industrie 
binnen een week. Vorige week besloot 
de Central Electricity Generatins Board 
een van de rwee oudste van de 26 Britse 
Magnox-centrales. die in Berkeley bij 
Bristo~ te sluiten, omdat het niet meer 
de moeite loont de reactor aan te passen 
aan de huidige veilicbèdsei-

De evenoude centrale in llndwell in 
bet graafschap Essex wordt wellicht 
vanal J99Z !>lltmanteld. Daeootmant~ 
ling aal net als in Berkeley zo'n vijf jaar 
in beslac nemen. A.m de effectieve en 
veiJi&e levensduur vm de overip Ma&· 
nox·reacton,. wunan er acht een mili· 
tai.re bestemmJDg beb1:Jen. komt in de 
loop vandeiaren-tig ... ..,_,...,. 
einde. 

Parkinson verklaarde in het loaer· 
huis dat de nucleaire industrie in Groot· 
Brittanniê geen kans ziet om in de na
bije toekomst een commercieel verant· 
woorde sneUe kweekreactor te leveren 
en de komende dertig tot veertig joar is 
zo'n reactor ook niet nodig. 

Mexico ziet af van 
ingebruikneming 
eerste kernreactor 

MEXICO STAD (VPI) - De Mai· 
caanse regerina, die is verwikkeld in 
een cootroverse over het aetwuik vau 
k.......,....;. in dit olieoijke land, -
W04!DSCiac bekenctcemukt dat de .. 
bruikname VIII de -or """ La
guoa V erde voor oabepulcle tijd -
uitgesteld. De - von de ractor, die 
op bijna 300 km van Mexim Slad liet. 

- -"- - miijard &Uiden "" kost. 
De minister van Mibeubeheer en 

Ruimtelijk Ordenin&. Manuel Camacho, 
schreef het uitstel toe aan .,bet enorme 
belang dat milieubeschermen bochten 
aan het niet-doorgaan van dit project." 
Dat de werkzaamheden ..., de reactor 
niet worden hervat zou ook verband 
houden met problemen rond de •eilie
heid van de mensen die in de buurt van 
de reactor wonen. 

Tegenstanders van de reiCtOt voeren 
aan dat Mexico voor de komende 60 jaar 
o~er voldoende kolen~. ps.. en olievoor
raden beschikL Mexico is de op drie na 
grootste olieproducent ter wereld. 
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