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RADIOAKTIEF AFVAL
Een van de grootste problemen, die
bij de opwekking van elektziciteit
door middel van kernsplijting
ontstaan, is het opbergen van het
hoog radioaktief afval, dat niet
in het leefmilieu mag komen. Dit
is ook de mening van verschillen
de prokernenergiemensen, zoals
prof. Latzko:" Als in de komende
5~10 jaar niet definitief aange
toonà wordt, dat radioaktief af
val kan worden verwerkt en eeuw
enlang veilig kan worden opgesla
gen kan beter met de ontwikkeling
van kernenergie gestopt worden".
(Bèta nr. 14 1974).
In elke fase van de splijtstof
cyclus ontstaat afval. Het zal
echter duidelijk zijn dat meeste
en het gevaarlijkste afval uit de
kerncentrale komt. Ieder jaar
moet een-derde van de splijtstof
staven vervangen worden, de rest
is nog niet opgebrand. In deze
staven zijn tientallen radioak
tieve stoffen ontstaan, zoals
plutonium en cesium met zeer uit
eenlopende halveringstijdent ter
wijl de staven zelf ook radloak
tief zijn geworden. Verder produ
ceert een kerncentrale ook nog
laag radioaktief afval b.v. kle
dingstukken van de daar werkende
mensen(dit is op te lossen).
Het echte probleem is dat vele

van de in de aplijtstofstaven
ontstane stoffen een lange tot
zeer lange halveringstijd hebben,
dus ook lang tot zeer lang ge
vaarlijk blijven. De halverings
tijd of halfwaarde tijd is die
tijd, Waarin de radioaktiviteit
van een stof tot de helft is te
ruggelopen. Zo heeft plutonium
een halfwaardetijd van 24.000
jaar. Men neemt aan, dat na 10
maal de halfwaardetijd de radio
aktiviteit nihil is geworden dus
ongevaarlijk. Voor plutonium wil
dat zeggen, dat het na 240.000
jaar uitgewerkt is. Het zal dui
delijk zijn, dat bij de opslag
van dit afval de nodige proble
men komen kijken, zeker als dit
zolang moet duren.

Wat gebeurt er met het afval?

Als de niet meer bruikbare splijt
stofstaven uit de kern Van de re
aktor gehaald worden, zijn ze zo
radioaktief dat ze niet meteen
vervoerd kunnen worden. De staven
meeten eerst 3 tot 12 maanden
opgeslagen worden bij de kern
centrale om af te koelen. Na deze
periode worden de staven naar
een zogenaamde opwerkingsfabriek
gebracht. In deze opwerkingsfa-



briek worden de nog bruikbare
stoffen eruit gehaald, deze zijn
het uranium-235, uranium-238 en
plutonium. Het grootste deel van
deze stoffen wordt eruit gehaald
(99,5~). De rest (0,5~) blijft
aohter in het afval. Bij een ver
mogen van 3500 megawatt d.w.z.
het in Nederland geplande ver
mogen, aan ke~nenergie word~ er
per jaar 250m laag en 100m
hoog radioaktief afval geprodu
oeerd. In dit afval bevindt zioh
nog ongeveer 3 kg plutonium. Dit
afval wordt gedurende een periode
van 5 tot 10 jaar onder koeling
bewaard in grote stalen tanks bij
de opwerkingsfabriek. Het-vloei
bare- afval is dan nog zeer agres
sief, te agressief om dan al in
b.v. zoutlagen op te slaan. De
ervaringen, die in Amerika opge
daan zijn met dergelijke tanks
zijn ontmoedigend: men heeft al
versohillende lekken geoonsta
teerd. Uiteraard een zeer gevaar
lijke maak. Bovendien kan de op
slag bij de opwerkingsfabriek
slechts tijdelijk van aard zijn.
De vraag wat op de lange duur
met dit afval moet gebeuren is
nogsteeds niet afdoende beant
woord.

MogeliJxe oplossingen voor he,
afval

Er zijn twee versohillende soor
ten oplossingen voor het probleem
van het afval. De eerste bestaat
hierin, dat geprobeerd wordt de
levensduur van het afval te be
korten. Dit zou kunnen gebeuren
door het afval zo te besohieten
met neutrenen, dat er andere
stoffen ontstaan met een korte
re halfwaardetijd. Gezien de
grote hoeveelheden afval, waar
sprake van is, lijkt deze methode

eoonomisoh en technisoh niet erg
mogelijk, terwijl hij missohien
niet afdoende is. Er kunnen b.v.
stoffen ontstaan met een langere
i.p.v. een kortere halverings
tijd.
De tweede oplossing is het zoe
ken naar mogelijkheden tot per
manente afzondering van het af
val. Dit zou op versohillende
manieren kunnen: het afval weg
sohieten in de ruimte, opslag
in rotsformaties, het ijs van
de zuidpool of zoutlagen.Deze
laatste oplossing is voor Neder
land erg aktueel. Overwogen wordt
namelijk om afval op te slaan in
de zoutformaties van Groningen.

I!dioaktief afval: een oplosbaar
probieem1

Eerder is al gezegd, dat -vele
radioaktieve stoffen zeer lange
tijd gevaarlijk blijven. Pluto
nium b113ft zo'n kwart millioen
jaar gevaarlijk.Dat wil dua zeg
gen, dat gedurende deze tijd
plutonium aanwezig in het afval
opgeslagen moet worden en wel
zodanig, dat deze stot en andere
~adioaktieve sto4len niet in

aanraking mogen komen met het
leefmilieu.
In schril oontrast met deze lange
tijd staat de 300 jaar na welke
periode het hoge radioaktieve af
val in de waterkringloop opge
nomen mag worden en daarmeerop
den duur in het leefmilieu. Deze
termijn is niet onaanvaardbaar
voor de deskundigen van het RON
te Petten. Eohter wij eisen dat
ook na deze termijn het afval niet
in het leefmilieu mag komen. Wie
kan dat garanderen? Het problèem
van het radioaktief afval is niet



te vergelijken met voor een pro
bleem dan ook uit het verleden.
De felle protesten die dan ook
zijn gerezen tegen de mogelijke
opslag van dit afval in Groningen
zijn volgens ons dan ook terecht.
Dit blijkt ook uit een Deens rap
port, dat over dergelijke plannen
in Denemarken advies uitbracht. Ge
adviseerd werd om eerst nog jaren
onderzoek te doen om alle pro
blemen op te lossen, en dat terwijl
de Deense zoutformaties niet
veel verschillen van de Nede~

landse.
De Zweedse kernafval commissie
(KBS) meent dat zij de problemen
rond het afval heeft opgelost:
uieindelijk wordt het afval op
geslagen in rotsformaties. De
KBS beroept zich erop, dat het
begrip "geheel veilig" volgens
wettelijke normen niet hoeft te
betekenen, dat het voor de volle
100% tot in alle eeuwigheid vei
lig is. Maar dat is nu wat wij
juist willen benadrukken. Aan
gezien het onmogelijke van men
senwerk niet kan worden gevergd

moet je ook niet beginnen aan
iets dat onmogelijk voor de volle
100% gegarandeerd kan worden. De
resterende risikofactor mag dan
klein zijn de gevolgen kunnen
zeer groot zijn. En dat is zelfs
bij het kleinste risiko niet ver
antwoord.
Tot slot Van dit artikel willen
we nog een vorm van radioaktief
afval bespreken: de kerncentrale
zelf.Na verloop van tijd is de
centrale zo radioaktief geworden
door b.v. het ontstaan Van haar
soheurtjes in het reaktorvat, dat
zij zelf afval is geworden. De
centrale kan dan niet zomaar af
gebroken worden, want zij bevat
zeer radioaktieve onderdelen,
vooral het reaktor;vat. Een op
lossing waaraan gedacht wordt
is de centrale helemaal vol te
storten met beton. Kosten? Men
schat dat de kosten van de af
braak die van de bouw van de
kernoentralè zullen evenaren. In
ieder geval heeft Monumentenzorg
er een taak bij •••••••••

Hilbrand en ~ck
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EEN WEEKE,NDJE

OP WOUDSCHOTEN

Bedoeling van onderstaand artikel
is, dat het een zakelijk verslag
geeft van het NCSV-weekend over
kernenergie in bet congrescentrum
Woutschoten in Zeist.
EEn zakelijk verslag omdat diep.
gaande conclusies niet getrokken
zullen worden. Daarmee willen wij
wachten op het verslag van een van
de deelnemers dat t.z.t. in Onder
stroom geplaatst zal worden.

Op vrUdag 16 t/m zondag 18 dec.
werd er door het NCSV (Nederlands
ChristelUke Scholieren Vereniging)
een weekend over kernenergie in
Woudschoten georganiseerd. Aan de
infogroep van de SSK was gevraagd
hieraan een "deskundige " bijdrage
te leveren. Daartoe is er tussen
ons en het NCSV enkele malen over
leg geweest, zij het dat dit zich
in hoofa.aak beperkte tot de inde
ling van het programma • Achtera~

bleek dat er voor bepaalde diskus
sies met de scholieren meer over
leg nodig was geweest( de diskus
sies gingen soms een andere richting
ui.t dan onze bedoeling was).

Wat was de bedoeling van dit week
end:
1) Informatie over kernenergie ver
strekken aan scolieren.
2) Scholieren actief maken in de
strijd tegen kernenergie. De manier
waarop dit moest gebeuren was ons
nog niet diudelijk. Wel was ons diu
delijk dat dit in overleg met de scho
lieren zelf moest gebeuren. In het
weekend probeerden we hierop zicht
te krijgen.
3) Testen van vier discussie stuk
ken voor eventuele latere scholing
binnen en/of buiten de SSK.

Het weekend werd op vrijdag om 20.00
uur geopend door Vincent van het NCSV.
Na enkele organisatorische punten werd
het programma besproken.
Sommige mensen vonden het programma
nogal zwaar; er zou teveel gedisous
sieerd moeten worden.
Suzann~ Udo uit Naarden nam het maken
van een verslag op zich. We hopen dit
in een van de volgende nummers van
Onderstroom te plaatsen.
Om 21.00 u atarte de diaserie van Ma
nus van Brakel.
De hele groep luisterde hierna aan
dachtig en maakte van de mogelijk
heid om vragen te stellen vooral op
het eind gebruik. Op de eerste plaats
viel de scholieren op dat de infor
matie nogal objectief was. (ieta wat
je niet van een aktiegroep zou ver
waohten). Op de tweede plaats dat er
niet over het stijgend enrgiegebruik
gepraat werd, niet over alternatie
ven en niet over Almelo.
De eerste twee punten kwamen inder.
daad niet aan de orde ( in de dia
serie moet een bepaalde keuze ge
maakt worden) Almelo zou de volgende
dag aan bod komen.
Op zaterdagoohtead om 10.00 u star
te de discussie in vier groepen on
der leiding van een lid van de NCSV
ea een lid van de SSK aan de hand van
een viertal stukken opgesteld door
Sible, Manus, Hans en Frans.
Deze vier stukken hadden als onder
werp:
a) Kernenergie en economische groei
b) Kernenergie en de overheid
c) Kernenergie of andere energiebron-

nen, wie bepaalt dat ?
d) KerD.energie en de bo••
Bij deze discussie bleek dat er meer
overleg tussen de NCSV en de SSK no
dig Was geweest omdat de leden van
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de afzonderlijke clubs de discussie
soms in een andere richting stuurden.
Er werd niet teveel op technisohe
details ingegaan, maar meer gekeken
naar het waarom van bepaalde ontwik
kelingen.
Als begeleiders van de discussie Za
gen wij het als taak duidelijk aan
te geven welke belangen de overheid,
industrie e.d. hebben in de ontwik
keling en invoering van kernenergie.
De weergave vsn de afzonderlijke dis
cussies vend s'middags plenair plaats
Dit verliep nogal moeilijk: Het mees
te werk was in de afzonderlijke groe
pen al gebeurd.
Tijdens de plenaire bijeenkomst was
Dries van Beusechem aanwezig om iets
over Almelo te vertellen, hetgeen
neerk>lam op het voorlezen van het Al
melomanifest.
Als iemand het niet met hem eens was
dan deed hij alsof hij dat erg vreemd
vond, hetgeen nogal onplezierig over
~wam. De scholieren gingen dan ook in
de oppositie. Dries had er naar onze
mening meer rekeniag mee moeten hou
den dat hij niet voor leden van DV.
de SSk zat te praten maar voor scho
lieren.
S'a,onds vond er een kort geding
plaats in de trant van het program
ma "Frontaal'i over de stelling:"On
der de voorwaarde dat alle mogelijke
veiligheidsmaatregelen in acht wor
den genomen is kernenergie in een o
verbruggingsperiode toegestaan (nml.
tot er een vo1d~ende, Uitgewerkt al
ternatief energieprogramma bestaat)
~.~.h.v. bovenstaande stelling zou
den argumenten van voor en tegen
standers aan bod moeten komen.
Het liep echter uit op een wat lach
erig geheel waarbij getuigen pro het
koelwater van centrales aan sport
fonsenbaden wilden leveren of m.b.v.
koelwater tropische planten wilden.1
gaan kweke••

Hierna werd de voorlichtingsfilm van
de KEMA over kernenergie gedraaid.
Hij had na 1t dag praten een nogal
lacherig effekt vanwege de onbenul
lige aanpak van het onderwerp kern
energie.

IJl. feite kan zoll film echter ,op scho
len, waar hij váak en met succes ge
draaid wordt, een grote invloed op
scholieren hebben (couveuse kindjes,
die dood gaan zonder kernenergie, werkt
goed als argument pro-kernenrgie).
Op zondagochtend werd er weer i. groe
pen gepraat over wat er nou verder
moest gebeure•• Hierbij kwamen allerlei
ideeën naar voren waarvan er hieronder
enkele volgen:
a) Er moet geprobeert worde. 011 met zo

veel mogelijk mensen te werken(le
raren + leerlinge.)
b) Het geven van duidelijke informatie

heeft duidelijke voordelen.
a) Er moet een inlegvel uitgegeven wor-

den voor bij de energiekrant van het
ministerie Van economische zaken te voe
gen (bestemd voor de eerste en tweede
klas middelbaar onderwijs)
d) Op de ene school bleek meer mogelijk

te zijn dan op een andere.

e) Op een school heeft een stand van
Amnestl gestaan. Misschie. is zo'n

stand voor informatie over kerneaergie
ook mogelijk.
f) Het KGL (Kon,ink1ijk Gelderech Llae-

ua) moet, omdat ze voor een gedeelte
op koste. van de school naar Woudsaho
ten zijn gegaan, verslag uitbrengen i.
de schoolkrant.
De punten die bij de evaluatie op zon
dagmiddag naar voren kwamen zijn voor
een grpot gedeelte al in het verslag
weergegeven. Toch nog twee punten:
1) De scholieren vonden achteraf gezien

het programma niet overladen.
2) Ook al zijn de meeste saholieren nu

van het gevaar van kernenergie door
drongen, het blijft toch nog moeilijk
om dit thuis en op school uit te dragen.

(z.ooZo redaktioneel kommeataar)



SCHOLIEREN WELKOM .
Wij vinden het een goede ont
wikkeling dat scholieren ak
tief aan het wQ.lden zijn op het
gebied van de kernenergie.
Graag willen wij daar ruimte
voor in Onderstroom beschik
baar stellen.
Erg benieuwd zijn we naar het
verslag van Suzane, maar niet
inder naar de, bevindingen van
de 11. van het KGL. die, om
dat ze de informatie van het
weekendwat eenzijdig vonden. nu
naar de Kella gaan om de andere
kant van de aedaille te verne
men. Als zij zich daar net zo
krities weten op te stellen
als zij in Woutschoten deden,
kunnen we er op rekenen nahUJI
bezoek een aantal kernenergie
tegenstanders bij te hebben.
Graag zien wij hun verslag tege
moet in de volgende Onderstroom
Mochten er op anderescholen nog
meer aktieve groepjes bestaan
die iets tegen kernenergie wil
len doen. neell dan eens kontakt
op met de stroomgroep.
Ingezonden stukken in ons blad
zl;jn ook altijd welkaal

de redaktie.

russeli tribunaal

De SSK is vertegenwoordigd in
het steunkommitee van het Rus
sell Tribunaal.
Dit Tribunaal zal in maart as
in Duitsland gehouden worden om
de toenemende repressie aldaar
aan de kaak te stellen. Dit
steunkommitee is een initiatief
van het G.O. (Zie Onderstroom
december'77) aan het kommitee
doen o.a. mee: PSP, IKB, SSK,
ABKUN,BRD 1984 nu.

Op een eerste vergadering werden
doel en taken van het kommitee
vastgelegd. Men wil zich vooral
richten op de Duitse situatie.
Gestreefd wordt naar een koor
dinering van de in verschillen
de plaatsen reeds bestaande
steunkommitees. Voorlopig wordt
gedacht om zoveel mogel~k infor
matie over de repressie in
Duitsland te verzamelen en te
publiseren.



9

EN VERFA#UNGffCHUTZ
Intussen maken regeringsfunk
tionarissen in Bonn zich zor
gen over het Russel-Tribunaal.
De ambtenaren van de Verfas
sungsschutz en het ministerie
van binnenlandse zaken in Bonn
hebben het advies gekregen het
tribunaal te dwarsbomen of te
verbieden. De personalia van
de mansen, die aan het tribu
naal deel nemen, zijn uitvoe
rig onderzocht door de Duitse
B.V.D.
Het Russel-Tribunaal zou zo
wel het gewelddadig extremis
m~, als de sympathie voor het
tegen de staat s~ijdend terror
isme doen bevorderen.
Als manieren om het " gevaar"
van het Russel-Tribunaal te
bestrijden worden aangegeven:
geen openbare gelegenheden en
vergaderruimte ter beschikking
te stellen voor de organisatie,
buitenlandse deelnemers niet
de B.R.D. binnen laten komen
en van buitenlanders, die in de
B.R.D. zijn de politieke aktivi~

teiten in te perken. De gezind
heid van de groepen, die aan
het Russel-Tribunaal deelnem-

en geven de overheid aanlei
ding tot de conclusie, dat
door het tribunaal de demokra
tieae orde van de rechtsstaat
wo~dt beledigd. C' VN 14-1-' 78)
In naam van de demokratiese
orde van de rechtsstaat werd
wel bij de Kalkar-demostratie
eert giganties politieapparaat
op de been gebracht, zijn Be
rufsverboten een algemeen ge
accepteert verschijnsel en
komen politieke gevangenen op
vreemde wijze om het leven.
Het Russel-Tribunaal wil een
uitspraak doen over de repres
sie in West-Duitsland, de Be
rufsverboten, de afluisterpra
tijken"van de Verfassungs
schutz, de gelegaliseerde
Todesschuss, de strafrech
terlijke vervolging van de
politieke meningsuiting en
al het andere fraais wat
boven al genoemd is.
Financiële steun aan het
Russel-Tribunaal is welkom" op
girorekening 3791783 t.n.v.
Geràrd Klein-Poelhuis in A'
dam, onder vermelding van:
Russel-Tribunaal.

Voetnoot: De yertassungsschutz Clett. bescherming vld
grondwet) is een Duitse SUPER-B.V.D., die een gespe
cialiseerde politiemacht direkt tot zijn beschikking
heeft, met vergaande bevoegdheden. Todesschuss (lett.
dodelijk schot) is een wetswijziging die op stapel
-staat, en die de politie de bevoegdheid moet geven,
om naar goeddunken, zonder waarschuwingsschot een
tegenstander neer te knallen.

•
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Op 7 januari vond de 2e voor
bereidende vergadering plaats
voor de grote internationale
Almelo demonstratie op 4 maart
aanstaande.Ongeveer 35 landelij
ke en regionale groeperingen
waren aanwezig. Eveneens aan
wezig waren vertegenwoordigers
van de BUU(Hamburg), van BI's
uit Schlesweg Holstein en
Nord Rhein Westphalen . Ver
hinderd waren PvdA, BAZ, en BI
uit Keulen.
Het grootste gedeelte van de
vergadering werd besteed aan de
definitieve vormgeving van de
oproep, zoals die, opgesteld
door de SSK Nijmegen en in eers
te instantie geamendeerd door
de redaktiekommissie, aan de
vergadering werd voorgelegd.
Een alternatieve oproep, in-

Ook de vorm van de demonstratie
is op 'deze vergadering vastge
legd. In Almelo wordt verzameld
waarschijnlijk op een parkeer
plaats voor het stadhuis.
Daar zal ook een kultuurprogram
ma lopen teneinde de aanreizende
demonstranten het wachten aan
genamer te maken.
Vanaf dat plein zal er een de
montratieve tocht gehouden wor
den door het centrum van Alme
lo naar de UC-fabriek, in de
buurt waarvan (parkeerplaats
Heracles stadion?) een slotmani
festatie gehouden zal worden.
In de komende 2 weken zullen
reeds gesprekken gevoerd worden
met de plaatsel~ke overheden.
We gaan er van uit dat de demon
stratie toegelaten worqt, er is
geen enkele reden tot een ver-

ALMELO
VOORBEREIDING

dan ook gedaan worden. Er is
geen enkele aanleiding ons het
demokratiese recht op een demon
stratie waar w~ dat willen (en
dat is blj de uraanverrijkingsfa
briek) te ontzeggen.
De volgende vergadering zal
plaatsvinden op 21 januari a.s.

gediend door een 8-tal stroom
groepen werd afgewezen.
De definitieve versie staat in
deze Onderstroom afgedrukt.
Het voorstel van de SBK-Nijmegen
om als leus voor de demonstra
tie te gebruiken "STOP DE ULTRA
CENTRIFUGE" werd afgewezen.
De SSKmotiveerde haar voorstel
door er op te w~zen dat op het
moment dat de demonstratie
plaats zal vinden de uitbrei
ding reeds (op papier) defini
tief zal zljn. Van de nu aanvaar
de leuze"STOP DE UITBREIDING
VAN DE UC" moet je je dan af
vragen om welke uitbreiding het
dan nog gaat? De volgende??!!
bod: de demonstratie is geweld
loos, er zal geen enkele aanval
op goederen van de staat of wie

•

Kistenmaker
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"Almelo" krijgt kredietgarantie

•

IJ

l.

DE

b) De vinger-in-de-pap theorie, is
gezien de Duitse en Braziliaanse

houding,een lachertje. Immers het
nederlandse parlement kan alleen
nog maar jaknikken t.a.v. de uit
voering van de Duits/Braziliaanse
plannnen.

De zgn. voorwaarden dienen hier
bij als zoethoudertje voor de neder
landse bevolking.

PAP I

HOUDT

IN

VINGER

Op vrijdag da 1}a ward bakend dat
als het aan de ragariag ligt, de
UC-fabriak zal worden uitgebreid.
De kredietgarantie voer de uitbrei
ding van de splijtstoffabriek is
rond. Waarde hiervan: ff 300 miljoen.

Brazilië heeft zich akkoord ver
klaard met de voorwaarden die Bonn,
Den Haag en Londen gesteld hebben.
Die voorwaarden zijn onder uiterst
vreemde omstandigheden tot stand

ga~;-::.eeste plaats weigerde de VAN AGT
heer van Agt konkrete informatie
te geven over de gemeenschappelijke
opstelling van de de drie Urenco
landen (Nederland, Gr. Britt. en
W. Duitel.).Hij kondigde zelfs een
informatiestop aflll

Op de tweeda plaats zou Bonn
nooit akkoord zijn gegaan met de
nederlandse eisen, die voor Brazi
lië onaanvaardbaar zouden zijn.
Als stok achter de deur heeft
Bonn gedreigd met het bouwen van
een eigen verrijkingsfabriek in
Gronau.

In feite zijn nu alleen die
voorwaarden gesteld, die voor
Brazilië en W.-Duitsland "door
de beugel" konden. Met een demo
kratiese beslissingsprosedure
heeft heeft dit niets te maken.

De argumenten die de heer van
Agt gebruikt:
a) werkgelegenheid
b) vinger-in-de-pap theorie (t.a.v.

West-Duitsland)
c) behoud voor Nederland van hoog-

waardige technologiese kennis
zijn slechts schljnargumenten~

a) De in de persberichten genoemde
1500 arbeidsplaatsen zijn voor het
grootste gedeelte tijdelijk (voor de
bouw). Voor de resterende arbeids
plaatsen is sterk gespecia~iseerde

techniese kennis voor nodig. Deze
worden voor het grootste deel bui-
ten Twente aangetrokken. GEEn
arbeidsplaatsen dus voor de werke_
lozen uit de metaal- en de textiel-
sektor,
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LUCHTVERVUILING EN CO2•

DYNAMISCH...

TABEL.

JAARLIJKSE KOOLDIOXYDEBALANS (1970)

15,6 x lOlOton
6,8 "

22,4 "

Toevoer:
Uit natuur-processen:
Uit verbranding:
TOTAAL:

BLIJFT OVER: Een netto toevoer,
van 0,7 x 1010 ton per jaar, da~ is
7 m!XJard ton per jaar!

De totale hoeveelheid in de atmos
feer aanwezige kooldioxyde wordt
geschat op 700 miljard ton, d.w.z.
de jaarlijkse toename is 1%1 Dat is
erg veel, en het wordt alleen nog
maar meer.

Opname(door planten):
Oceanen:
Landplanten:
TOTAAL:

een noodzakelijk voedsel ls voor
planten, dle kool-dioxyde en water
omzetten ln koolhydraten en zuurstof,
met behulp van zonlicht, in het be
roemde proces dat fotosynthese heet.
(Alle zuurstof in de atmosfeer is
afkomstig van planten) Jaarlijks
worden grote hoeveelheden kooldlox
y'de in de atmosfeer gebracht, en
gote hoeveelheden door de planten
opgenomen:

De vraag naar energie zal op kor
te termijn wel niet afnemen. Een
deel van deze energie(ongevee~een
kwart, gerekend naar de ervoor be
nodigde brandstof) wordt geleverd
1n de vorm van elektrisiteit. IN
Nederland draaien op het moment
twee kernreaktoren, waarvan één
een proefreaktor is. Het leeuwen
deel van de elektrisiteit wordtop
gewekt 1n "gewone" centrales, dat
betekent voor ons land, gestookt
op kolen, olie of gas. Als er geen
nieuwe kerncentrales gebouwd worden
zullen errnéér konventionele komen.
Hoe ~antrekkelijk is dit alterna
tief'!

We moeten vooropstellen dat dit
niet zo'n aanlokkelijk alterna
tief is. Want deze brandstoffen
leveren verbrandingsgassen op,
die in het milieu terechtkomen,
en daar al dan niet schade aanrich
ten. Over twee van deze gassen
gaat dit artikeltje: CO2-- en SO...". 2

CO2 (kooldioxyde) is een gas dat
tot de normale samenstelling van de
dampkring behoort. Het maakt daar- .
van ongeveer 0,03 %uit. Als zodanig
wordt het ook niet tot de echte· .
"vervuilers" gerekend. Maar er wordt
zoveel van geloosd, dat het toch
weer vervuilend kan gaan werken.
Het gas is zo belangrijk omdat het



13
Er ligt nog een punt:
In d1e hele koolzuurcyclus(de uit
wisseling van C02 en zuurstof)
spelen de oceanen de hoofdrol.
Deze nemen ongeveer driekwart van
de totale hoeveelheid voor hun
rekening. Het plantaardig plankton,
algen en mikroorganismen zorgt hier
voor. Als nu de zee wordt vervuild
door olie en vergif (bestrijdings
middelen) zijn wij in staat de hele
cyclus te verstoren, waardoor de
zuurstofproduktie in gevaar komt.
Een laagje olie van 0,1 mm dikte is
genoeg om Uitwisse11ng onmogelijk
te maken.

Een andere vorm van luchtverontrei
niging met gevolgen voorhet natuur
lijk evenwicht is de vervu111ng door
S02 (zwaveld10xy'de) SO~ is een zeer
gif'tige st'of, Uen makI giftiger
dan koolmmnoxyde. SO komt vrij bij
de verbranding van (~wàvelhoudende)
kolen en olie; ons aardgas bevat
geen· zwavel. Het is een prikkelend
en irriterend gas dat ziekten van
de luchtwegen (o.a. astma en bron
'chitis) bevordert. Bij optrèàen van
smog (sterke plaatselijke luchtver-
ontreiniging)leidt het aanwezig zijn
van S02 soms tot ware rampen: in de
maand december van 1952, waarin
een periode van hev~ge "smog" viel.
was het aantal doden 3500 tot 4000
hoger dan normaal! Ook voor planten
groei is SO zeer schadelijk: de
luchtverontfeiniging uit Duitsland,
Engeland en NeAerland veroorzaakt
"zure regens" in Zweden, schadelijk
voor natuur en landbouw. Dit komt
6ók omdat één van de populairste
"oplossingen" het bouwen van hoge
schoorstenen is, dan is de buurman
er goed mee.

Wat heeft deze toename voor gevolge!
Deze vraag is moeilijk te beant
woorden, omdat de eksperten het
hierover niet eens zijn. De meest
~ehoorde mening is wel dat door-het
broeikaseffekt", dat C02 uitoe

fent, de temperatuur zal stijgen.
Het broeikaseffekt houdt in:
de straling van de zon verwarmt de
de atmosfeer en de aarde, die daar
door op hun beurt gaan stralen,
maar in een andere golflengte. De
zonnestraling wordt door de atmo
sfeer doorgelaten, de "aardstraling"
wordt door het kooldioxyde 1n de
atmosfeer tegengehouden(geäbsorbeerd)
en verwarmt zo de atmosfeer. Vol
gens een model uH 1970 van de he
ren Manabe en Wetherald zal bij een
verdubbeling van het C02-gehalte
de gemiddelde temperatuur op aar-

. de 2 graad stijgen. De poolkappen
zullen verder afsmelten(dat ge
beurt nu al, evenals de alpenglet
sjers) Nederland zal bijna volledig
onderlopen, de woestijnen zullen
een nog dramatieser uitbreiding
onder~~an, dan nu al het geval is.
Dus meer Sahel-rampen op nog, gro
tere schaal.
Dit staat echter niet vast.Er zijn
ook eksperten dle beweren dat kool- ~
dioxyde juist voor afkoeling zal
zorgen, maar dat effekt geldt toch
met name in de hogere luchtlagen.
Bovendien is er nog de mening dat
toename van het CO -gehalte rela
tief weinig aan het temperatuurver
loop zal veranderen, en dat andere
faktoren hiervoor van meer belang
zijn. Daar staat echter tegenover
het feit van de afsmeltende pool
kappen en het felt dat de laatste
eeuw een temperatuursverhoging van
plus-minus 1/2 graad heeft plaatsge
vonden,.
Bovendien is er nog de mening dat
een toename van C02 de plantengroei
zal bevorderen en zo het evenwicht
weer herstellen. Het lijkt me dat
ontbossing en vervuiling van het
zeewater dit mooie effekt teniet
zullen doen.
Het lijkt bijzonder riskant door
te gaan met een proces, waarvan
men het effekt niet kan overzien.
Over het algemeen heeft deze
maatschappij daar niet zo'n moei
te mee. als de gevolgen maar een
eindje 1n de toekomst liggen.

~;----.-----
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CO2 S02 NOx
kolen 3,3 0,024 <0,025
olie 2,2 0,028 <'0,010
gas 1,2 <0,008

TOTAAL 6,7 0,052 <0,043

GRAFIEK: UITSTOOT S~2 in NEDERLAND

900
800
700
600
500
400
300
200100 __-+__"'-_...._

65 10 75_p__ Verwacht
, In werkelijkheid
(de stijging is nog sterker
dan verwacht)

TABEL: VE~8RANDINGSGASSEN in
10 ton in het jaar 2000

(vlg.rapport "Toekomstbeeld der
Techniek", april 1971)

Konkluderend moeten we 8te~len

dat een drastische beperking van
het gebru~k van fossiele brandstof
fen noodzakelijk is, en dat er bo
vendien meer moeite moet worden ge
daan om het verbrandingsproces
schoon te maken.

Ook de nieuwe centrale in Nijmegen
zal op kolen worden gestookt.

Het is mogelijkkolen te ontzwave
len, maar dit proces vraagt zelf
weer veel energie en maakt dus
het maken van energie weer extra
duur. Toch is dat wel de moeite
waard, omdat men zo zwavelzuur
kan maken, een bruikbare stof.
(in China gebeurt dit ook)
Hoe is de ·situatie in Nederland?
Een tijdlang (van 1970 tot 1975)
scheen het goed te gaan: de 302
uitstoot daalde van meer dan
800 miljoen tot + 350 miljoen kg
per jaar, als gevolg van het over
schakelen op aardgas. Deze tendens
is inmiddels weer gestopt, en er
is weer een fors stijgende lijn.
In de komende 8 jaren zal, als er
niets gebeurt, de uitstoot van
S02 verdrievoudigent

Bovendien zullen schone alterna
tieven ontwikkeld moeten worden, om
het stoken van fossiele brandstof zo
veel mogel~overbodig te maken.

Een enkel woord nog over stik
stofoxyden (aangeduid als NO ).
Zij hebben net als koolmonoX1de,
tot effekt dat het zuurstofopne
mend vermogen van het bloed wordt
belemmerd. Zowel door verbran
dingsmotoren als bij industriële
processen (zoals centrales) komen
veel stikstofoxyden in de lucht.
(zie de tabel)...
Behalve CO? bestaat ook CO (kool
monoxyde) Ook een zeergiftige
stof, die ontstaat bij onvolledige
verbranding van koolstofverbindin
gen, en die vooral door het ver
keer wordt uitgestoten, maar toch
ook bij verbrandingsprocessen een
rol speelt. Voor de effekten zie
hierboven. Om verder hier op in te
gaan, valt buiten het - beperkte
bestek van dit artikel.

BRONNEN: Veel gegevens van
Ton Brands, Laurierstraat 36
in Dordrecht.

Biosfeer en Mens, Wageningen 19
(Symposium)
Human Ecology, San Francisco 1973
(Ehrlich, Ehrlich, Holdren)

Over S02ö"Zorgen over Zwavel
dioxide ft Hans Zeedijk, in
"Natuur en Milieu" sept. 1977

Toon van Casteren
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"ONDE ON'S"

(roddelrubriek doOl' P.A. van der Meijden)

PIET
,

PRIVE

InleidiYI

Hoogste tijd /mGR Time dat de interne
epanningen binnen de Stroomgroep wor
den blootgelegd. Niet om dese op te
blasen tot oUfanten, maar om de reoht
se pers en de ve1ligheid8dleneten
zoals CU., BVD en de rus81..e !CGB v66r
te ISljn in hun spaltungsmanoevres.

Dat er binnen een goed draaiende
groep allerlei (menselijke) spanninkjes
en meningsverschilletjes mijn i8 een
natuurlijke zaak. Wij moeten hier een
open oog voor hebben en onze kleiD
menselijke streberijtjes aohter een goed
glas bier of in een 'lfliU'lll bed opmij kunnen
zetten of leggen.

BU1\d lt. en de IC.B.

Qulangs is op de saterdagmarkt v6&
Kerstmis in 'fn informatiestand (6_
ze stand, notabeie) Buud s~en met
een Duitser gesignaleerd.
Wat deed die Duitser daar?
Naast onse vertrouwde anti-kernenerpe
informatie lag (opruiende) 1C0000000unisten
Bun4 Uteratuur. Ik geloof zelfs dat
er ook "N.'bei terkampf" lag, maar daar
wil ik van t4 ZlJn.

Aldus werd vernomen ui t betrouw
bare bron, nl. !rno Janesen van de
I.!C.B.

Sterker nog, die Duitser stond
daar niet z6 maar; nee bij was op
beeoek bij Ruud.
Als nu nog niet is aangetoond dat
Buud een geheim lid van de IC.B. iS,
dan weet ik het niet meer.
Missohien had Willem Hoogendi,jk dan
tooh ge1Jjlt&&&
Trouwens wisten jullie al dat er plan.
nen zijn om een besloten brief aan
\Yill811 H. en konsorten teen wijkver
pleegster, een loodgieter, ik geloof
zelfs een ambtenaar en dan nog ie-

Dland zomaar van de straat) t.
sohrl,f....n.
De inhoud van deee brief blijft
dus geheim om spaltungspogingen
van echt rechte te voorkomen.

Bew!ileniugawedloop

Er mijn plannen om binnen ONDIl:II
STBOO14 de hele bewapeniJlBBwedloop
ter diskussie te stellen.
Di t naar aanleiding van een interes
sant artikel dat Gerard van Poppel
in "Eleeviers Yagazine" had gelezen.

En ik kan je alvast var1;ellen dat
er spijkers met kernkoppen geslagen
zullen worden.

Rilbrand opent de wedloop IMt
een artikel over het russie"e, slik
niet, p:l'otonenkanon. Dit als reak
Ue op de neutronenbom.
Gerard, ook niet mie, komt in een

volgend artikel terug met de ÁDI_
rikaanse C1'uis_ missmil. raket.
Intussen zit onze russiese beer
(Rilbrand) ook niet "til en heeft
bij plannen om een "elektronenfrigi
datOl''' op de markt te gooien. Deze
elek'tronenijekast, want dat is het
in feite, is bedoeld om een te ver
wachten superelektronenfUteer van
Gerard ongedaan te maken. De sohaoo
del~e elektronen'worden dan gewoon
tot onder hun vriespW1t gebraoht,
waarne ee ale heel kl'8ine hagel
steentjes rustig opgevangen kunnen
worden.

QIl hier tesen in te gaan is
"rard zich gaan verdiepen in koel
technieken, maar helaas sohrijft
~sevisrs magazine daar niet zoveel
over.

Hoe deze krankzinn.l:ge wedloop af_
loopt is nog niet te voorspellen,
maar we kunnen wel·vaststellen dat
het evenwicht ver te zoeken is.
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Waar blYft het geldt

Inmiddel. i. er binnen de SIK
(Stop Xernenergie Komittee) ape
ajaal voor de Almelo-aktie, een
pennil:lglllee.ter benoemd. Dit buiten
onse eipnpenn1l:lgllleester, ona al
ler Rie., om.
Dit 111 gedaan 0lIl, naar men liegt,
te voorkomen dat er een sohrikb...
rand oversohot aan :t'1:nans1'11e mid
delen na a:t'loop van de aktie ont
staat, wa" voor hetselfde geld een
OIIIl'\lstbareD4 tekort had kunnen zj,jn.

'l'1'ouwen. ruim VOO1'dat al het
geld van de Kalkard8lllona traUe bin
nen waa, .û Riee met lIijn moeder
al in Fra.nk1'lJk (op vakantie).
Ik heb toen al. vElrvangend penninB'

!leester IIIlJn • "eentje bijgedragen aan
het sohrikbarende van de geldom.et.
Hiervoor pen dank.

Spionage in de SSK?

Geruohten doen de ronde in de SSK,
dat i ..and van de groep sou spi
oneren voor de SEP. Na lang onder
zoek ben ik tot de oonolueie ge
komen, dat dese geruchten op waar
heid berusten. De verantwoorde~

lijke peraoon Z01l. Diok van S.
zija. Uit betrouwbare bron heb
ik vernomen, dat dit heeraohap fa
milie heeft werken bij de PGIM
(lid van de $EP). Mijn zeg.an
verzekerde mij, dat het zelfa de
vader van Diok van S. betrof. Ver
der vern8lll ik, dat Dick zo ver
gaat om op elektries te koken. ipv.
op gu, dat veel zuiniger is. I.
ook Dick in navolging van Prtns
Bernard bezweken voor omkoperij? •
In de volgende Onder-Strooa aeer
over deze geruchtaakende affaire.

Niets uit deze uitgave mag wozden verveelvoudigd enlof open
baar gemaakt, door middel vandruk, fotoeopie, microÏllm of op
welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke t0e
stemming van de uitgever. No panof t1W hook mar be repro
duced in an:r form. b:r print, photoprint, InÛ:rofil:m or an:r other
metl1UI, without written permi8sûm trom the pub/i$Mr.

~ M:nEVE:
l\TOot1t1ATfll\•••·



Oi' Joze ~";-c"den wordt ook
ir:~,~:r;ri~'tie gegeven', over de
t;';i:! tlÇ.D de vmlere uitbrei
c::~i va" de u1tra-eentrifuge
.~'" riek;n Almelo. De regicmaJe
[- ~n:,.,.,:')apen werken, III~

'meltt:'ci -"an 'de voorbereiding
"'m' CO" ~10 - intematloukl
d't~""!!,",!!"!~"p 4 maart in.-\1
1Ut:~v. IL,~tc'btlczr",.n 0.01' de fUm
en cvt. 11. d_lratie''1n AI·
meb!ca.II "'... krijgen bij de
Dt:rroGrr,?~;J Dodewaardt
m'm",,,,,, D.è:phine. tel. 08885
1~G1.

EIUoIELO.

Ban ato,omVla~pe11s
lffd....l.nd. b.n • III""m'U~

1IlIft, de grondgebied en ga 'uit de
HA!'O en aanvaard de risico'S '-die
meh"ons .1__ ':1, Eel>ged..*
de ,stafl. misschier:t. m,,~ ",w~l. eep
slap. d.e een impll4 kan I!"'!l'naáil'""'i <>,plossing, De huidige kge~
h<i\ldl "ersé geen enkele oplo.~'
V?"f de toekömst.'in:éI'r'k.n:,aUeen;.
~r e,hldigen in een catastrofe.' .
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Film "liever vandaag aktief 
dan morgen radio-aktief" 
Hugo de Grootstraat 43 . 
Nijmegen. 
SSX vergadering in het FM'W·, 
Guyetstraat 11 in Nijmegen. 
Film "liever vandaag aktief 
dan morgen radio-aktief'" 
0-42, Oranjesingel 42 
Nijmegen. 
SSK vergadering in het PMV 
Guyotstraat 11 in Nijmegen. 
DEMONSTRATIE IN ALMELO!!!lll 

We kr~gen voor ons werk geen subsidie. 
Het geld waarover we beschikken is afkom
stig van gift'en van mensen die ons werk 
steunen. 
Om onze aktiviteiten, zoals de komende 
dèmonstratie in Almelo en de uitgave van 
dit blad te kunnen voortzetten, hebben we 
geld nodig. . 
Je steunt ons door een abonnement op "On
derstroom te nemen. 
Als j·e f?, 50 (en liefst meer) overmaakt op 
gironummer 3767600 t.n.v. penningmees-
ter SSK, Vondelstraat 6 in Nijmegen. dan 
steun je niet alleen ons werk, maar je 
kr~gt ook een jaar lang informatie (ong. 
eens per maand) over kernenergie en de 
strjjd daartegen. 
Mensen buiten Njjmegen worden verzocht om 
!15,- over te maken i.v.m. portokosten. 

NEEM EEN ABONNEMENT EN WORDT AKTIEF! ! ! 
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OPROEP VOOR DE ALMELO-

DEMONSTRATIE OP 4 MAART
STOP DE VITBREIDING VAn DE ULTRA-CENTRIFUGE TE AlMELO 1I1

In AlmeJ.o staat een fabriek (VCN) waar uranium wordt verrijkt. Dat uranium
dient als 'brandstof' voor atoomcentrales; ook voor de drie waarschijnlijk
nog te bpuwen atoomcentrales in Nederland. Met dezelfde techniek kuanen
atoombommen gemaakt worden. Deze UC-fabriek ia in samenwerking met.W.Duitsland
en Zngeland gebouwd (het zgn. Urenco). Onlangs is er een beslissing gevallen
over de uitbreiding van de UC-fabriek. "ij verzetten ons tegen de verrijking
vàn uranium in AlQelo om de volgende redenen:

GEVAREN VOOR MENS EN lULIEU
De verrijking van uranium is nodig voor de opwekking van atoomenergie.

~egen het gebruik van atoomenergie zijn grote bezwaren aan te voeren. Atoom
centrales leveren grote gevaren op voor mens en milieu (straling- en eksplosie
gevaar). Daarnaast staat de techniek voor een aantal onoplosbare problemen
(bv. verwerking en opslag van radio-aktief afval uit· atoomcentrales). De zeer
uitgebreide veiligheids~aatregelen (tegen oa. sabotage) bedreigen de demokra
tiese verworvenheden. Toch wordt het atoomprogramma doorgezet.

WINSTMOTIEVEN STAAN CENTRAAL
Het atoomprogramma (zogenaal~ld noodzaltelijk vanwege een 'dreigetlde energie..

schaarste') is grotendeels in handen van het bedrijfsleven (oa. Phil1ps,
RSV, VMF, in samenwerking met het ~uitse concern Siemens); bedrijven die zelf
ook veel energie en grondstoffen verkwisten. Winstmotieven staan bij hen
centraal, de veiligheid Van werknemers en bevolking wordt daaraan onderge
schikt gemaakt. Shell, DSM, VMF, RSV en Philips doen aan de UeN mee ze be
talen echter niet mee aan de uitbreiding omdat ze dat een te riskante onder
neming vinden. De staat draait daar voor op, met onze belastingcenten. WIJ
betalen dus het atoomprogramma.

WERK VOOR TI·.ENTE: JA ! 1I UCNEJi:! ! !
Voorstanders van de uitbreiding zeggen dat daardoor in een ·probleemge.

bied' als Twente werkgelegenheid geschapen wordt. Echter elke blijvende ar
beidsplaats in de UCN kost bngeveer 1 miljoen. Bovendien zijn er grotendeels
specialisten n9dig die, ook nu al, vooral vanuit buiten Twente worden aange
trokken. Voor minder geld kunnen meer mensen werken aan de vervaardiging van
zinnigere en minder gevaarlijke produkten.

ATOOMENERGIE EN ATOOMI7APENS; EEN SIAME8ETWEELING.
De atoomtechniek kan zowel 'vreedsaam' als militair gebruikt wQrden~ Via

de Urenco werkt Nederland mee aan de ontwikkeling van het gigantiese West.
duitse atoomprogramma. West Duitsland groeit daarmee uit tot een belangrijke
atoomstaat en kan zelf gemakkelijker atoomwapens gaan maken. Met name speelt
de uitbreiding van de UC-fabriek een belangrijke rol in het enorme atoom
kontrakt tussen West Duitsland en Brazilië. Dit kontrakt omvat de levering van
een kompIe te atoomtechnologie aan Brazilië. Hierdoor kan een diktatuur als
die i~ Brzilië een atoombom maken.

EEN NIE~IE VORM VAN UITBUITING
Atoomtechnologie maakt derde wereld landen verder afhankelijk van het

westen, een nieuwe vorm van uitbuiting. Duurzoone energiebronnen als water
kracht en zonne.energie zijn er vaak volop aanwezig. Kapitaalintensieve atoom
energie dient alleen de grote industriën en komt de bevolking niet ten goede.



KONTroLE? VERGEET 'T MAAR! I1
Ook het argument dat Nederlandse deelname aan de Urenco het mogelijk maakt
om te kontroleren waar het verrijkt uranium blijft, gaat niet op. Immers,
elke kontrole (bv. via het nonproliferatieverdrag of een speciaal verdrag
met Brazilië) houdt alleen maar in dat je kunt vaststellen dat er splijtstof
verdwenen is. Dooltreffende sankties zijn er niet.

Daarom roepen wij U op deel te nemen aan de grote internationale demonstra
tieve tocht van Almelo naar de Ue-fabriek, in de buurt waarvan een slotmani
festatie gehouden zal worden.




