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Een macaber gelijk 
Maandag 28 april sijpelen de eer
ste berichten binnen. Wat begint 
met een lichte verhoging van ra
dioaktieve straling in Zweden, ein
digt met een ernstige ramp in Rus
land. 
Plotseling wordt duidelijk dat het
ge~n je altijd voorspelde, zich nu 
werkelijk voltrekt. Een melt-down. 
Jarenlang leg je uit wat de kansen 
en gevolgen van het smelten van de 
kern zijn. En je hoopt dat het 
nooit zal gebeuren. Misschien hoop 
je zelfs dat je ongelijk hebt. En 
dan lees je het als feit in de 
krant: je krijgt op een macabere 
wij ze ge 1 ijk. 

De Westerse kernindustrie is er 
als de kippen bij om uit te leggen 
dat 'onze' kerncentrales anders 
zijn. Geen grafiet in de kern, en 
wel een gasdichte koepel. De 'onze' 
zijn een stuk veiliger. Dat zeiden 
de Russen ook, toen zich in Haris
burg zich bijna een ramp voltrok. 

Overigens waren de Westerse landen 
al jaren op de hoogte van het ont
breken van een gasdichte veilig
heidskoepel bij Russische kerncen
trales. Maar nooit hebben de Wes
terse regeringen de Sovjet-Unie 
er op aangesproken. Dat zou name
lijk ook de eigen atoomindustrie 
in diskrediet brengen. Pas als het 
kalf verdronken is, eist Bonn 
sluiting van Russische kerncentra
les. 

Op dit moment is het nog onduide
lijk hoe groot de gevolgen zijn. 
En het is de vraag of je het ooit 
te weten zal komen. De Russische 
autoriteiten zijn op een schanda
lige manier terughoudend met hun 
informatie, zowel naar de eigen be
volking als naar andere landen. 
De sussende toon overheerst: er is 
sprake van 'een ongeval', waarbij 
'alles onder kontrole is . 
Op enorme afstanden van Tsjernobyl 
is verhoogde radioaktieve straling 
gemeten. En wat kun je doen als de 
straling hoog oploopt? Je staat 
machteloos. Ook meer informatie 
zou daar niets aan af doen. 
De besluitvorming over de bouw van 
kerncentrales in Nederland is door 
de Tweede Kamer voorlopig uitge
steld. Niet dat CDA en VVD van hun 
geloof in kernenergie afvallen. Ze 
doen het uit stembus-overwegingen. 
Nu het nieuws beheerst wordt door 
een kernramp, is het slecht voor 
het imago van CDA en VVD om kern
energie door te drukken. Kernener
gie ligt even niet zo lekker. Ze 
zetten de pro-kernenergie-wals 
voor korte tijd op pauze. Maar 
Lubbers heeft de ondernemers al 
verzekerd dat na 'een grondige dis
kussie' het kernenergieprogramma 
gewoon doorgaat. Zo'n manier van 
doen kennen we al van de Brede 
Maatschappelijke Diskussie. 

de redaktie 

PS De ramp in Tsjernobyl gebeurde 
in de lay-outfase van SPLIJTSTOP. 
Vandaar dat we in dit nummer al
leen een eerste kommentaar geven. 
In het volgend nummer vanzelfspre
kend meer aandacht voor de ramp. 



Inhoud 
Tegenstroom 

Kernenergie 

Alternatieven 

Kernafval 

De maanden april en mei staan voor een aantal AKB-ers in het 
teken van verkiezingsgewoel. 
Op 5 april was de allerminst sprankelende start. De kampagne 
'Stem tegen ·Kernenergie houdt niet over' 
Rond de vestigingsplaatsen loopt de kampagne wel aardig. 'We 
hebben nog zo'n tien akties in petto' 
De opzet van de kampagne is gebaseerd op een analyse van de rol 
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van kernenergie in het stemgedrag: 'De kiezer en het atoom' pag. 6 

De milieubeweging voerde een week lang aktie voor een schone 
lucht. Helemaal duidelijk was dat niet, want 'De regering opent 
zure regenweek' pag; 13 

Met de ramp in Tsjernobyl krijgt de AKB 'Een macaber gelijk' 

Er zijn nieuwe initiatieven om de opwerkingsfabriek in het 
Belgiese Mol te heropenen. De AKB van onze zuiderburen wringt 
zich in rare bochten op dat te verhinderen met 'Een diskutabel 
pleidooi tegen opwerking' 

Urenco heeft het West-Duitse Gronau een uraniumverrijkings
fabriek rijker gemaakt. Daar gaan niet alleen vreedzame bedoe
lingen achter schuil: 'Het militaire belang van verrijking' 

In de besluitvorming over lokaties voor kerncentrales heeft 
de regering een weinig overtuigende 'nota vestigingsplaatsen' 
uitgebracht. De 'Regering argumenteert zwak' 

Voorstanders van kernenergie blijven hardnekkig volhouden dat 
de keuze tussen kernenergie en kolen ligt. Splijtstop presen
teert een kleine greep uit de vele alternatieven. 
Alternatieve energie is ook een kwestie van beleid. Van nota's 
dus. Diverse milieuorganisaties hebben voor Amsterdam zo'n 
energienota geschreven. 'Een brud te ver, of realisties?' 
Energiezuinig bouwen is technies zo ver ontwikkeld dat 'De 
kinderschoenen knellen' 
Het bedrijfje Zonnevang maakt werk van zonne-energie. Ze heb
oen de toekomst, want 'We hebben nog zon voor 5.000.000.000 
jaar' 

Het Noorden wil geen kernafval in haar zoutkoepels. Dat zit 
'Den Haag' al jaren dwars. De overheid organiseert daarom 
nu een voorlichtingskampagne. 'Proefboringen worden er inge
masseerd' 

Kan het kernafval niet in eigen land worden weggemoffeld, dan 
maar naar het buitenland. Over deze handel lees je op de 
'korte berichten' pagina's 
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Stem Tegen Kernenergie 
houdt niet over Made 1 een 1-!e 1 oor 

Met de overhandiging van de eerste Energie-Kies-Krant 
aan de jongste kiezer van Nederland begon op 5 april 
de kampagne Stem tegen Kernenergie. De aktHLb~gint 
redelijk te lopen, vooral in de vestigingsplaatsen. 
Maar de vonken springen er nog niet vanaf. 

De opstelling van de tafels en 
stoelen in zaal Trianon kamoefleert 
nog enigszins de gebrekkige opkomst 
bij wat de landelijke start van de 
Stem tegen Kernenergie-kampagne 
zou moeten worden. Nog geen hon
derd mensen zijn in Utrecht pre
sent. Een half jaar geleden was er 
nog sprake van eenlandelijke aktie
week die met deze manifestatie op 
5 april had moeten beginnen. Van 
dat plan werd al snel afgezien. 
Ook de verwachtingen voor deze dag 
waren in de loop van de tijd bijge
steld. De organisatoren waren tevre 
den met een opkomst van 200 mensen. 
Verschi 11 enden van hen twi jfe 1 en 
aan het eind van de middag aan het 
nut van dit soort bijeenkomsten. 
Maar ja. wat moet je anders? 

Ondanks de lage opkomst vielen 
twee dingen op. Op de eerste 
plaats waren veel. vaak wat oude
re vrouwen op de bijeenkomst afge
komen. Dit is illustratief voor 
de situatie in veel plaatsen waar 
Vrouwen voor Vredegroepen het ini
tiatief hebben genomen om met de 
Stem tegen Kernenergie-kampagne 
aan de slag te gaan. 
Op de tweede plaats viel het op dat 
er weinig mensen uit de vestigings
plaatsen op de manifestatie waren. 
Terwijl daar toch het zwaartepunt 
van de aktie ligt. Maar de groepen 
uit de vestigingsplaatsen hebben 
hun handen vol aan hun plaatselij
ke aktiviteiten. Bovendien hebben 
de meeste aktievoerders in de ves
tingsplaatsen een baan of een gezin 
te verzorgen. Om dan ook nog in het 
weekend weg te moeten is voor de 
meesten teveel van het goede. 

Dat bleek ook enkele weken later. 
op 21 april bij de (geplande) Kom
missievergadering van de Tweede Ka
met over de aan te wijzen plaats 
voQr de nieuwe kerncentrale. 
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De Vereniging Milieudefensie had 
een 'zeskamp' tussen de vestigings
plaatsen georganiseerd. als ludiek 
protest tijdens de vergadering. 
Maar de teams uit de vestigings
plaatsen bestonden hoofdzakelijk 
uit wat vertegenwoordigers. In het 
geval van Brabant was slechts één 
persoon komen opdagen. Brabanders 
voeren liever aktie in de eigen 
streek. 
Bovendien werd de kommissie-verga
dering vroegtijdig afgebroken door 
het stuntje van PvdA-kamerlid Zijl
stra. die de verschillen tussen de 
veiligheidsnormen van het Indika
tief Meerjarenplan Milieubeheer en 
de PKB voor de kerncentrales . 
schriftelijk uitgelegd wilde zien 
voordat er over de vestigings~laat
sen gesproken kon worden. Hij nam 
drie partijgenoten mee om dit orde
voorstel erdoor te drukken. Dit in
cident kreeg natuurlijk alle aan
dacht en niet het handjevol aktie
voerders op het Binnenhof. 

Publiciteit is het grote probleem. 
niet alleen op de 21ste april. maar 
tijdèns de hele kampagne. Het ge
brek aan mensen om de aktie op lan
delijk nivo te trekken wreekt zich 

vooral op dit punt. Iedereen is 
druk met het schrijven van de 
krant. regelen van de verspreiding. 
kontakt met de plaatselijke groe
pen. financiering van het materi
aa 1 etcetera. 
Ideeän voor spetterende aktie of 
gebeurtenissen die de aandacht 
trekken zijn er nauwelijks. En al 
waren ze er wel dan is er bijna 
niemand om ze goed uit te voeren. 
Het blijven variaties op één thema: 
beklimming van elektriciteitsmasten. 
PNEM-daken en Domtorens. 

Maar niet alle schuld van de ge
brekkige publiciteit kan in de 
schoenen van de Stem tegen Kern
energie-mensen geschoven worden. 
Al wordt het van de daken ge
schreeuwd dat kernenergie gevaar
lijk en 9ndemokraties is, de pers
muskieten beneden luisteren steeds 
slechter.'Oud nieuws' zeggen ze 
terug. 

De interviews met een paar AKS
ers elders in deze Splijtstop zijn 
illustratief voor hoe de kampagne 
plaatselijk loopt. Rond de vesti
gingsplaatsen loopt het aardig. In 
de rest van Nederland gaat het 
moeizaam. Toch weet de aktie de 
meeste anti-kernenergiekrachten 
die nog over zijn goed te bundelen 
en plaatselijke groepen een kader 
te geven voor hun aktiviteiten in 
de peri ode tot de. verkiezingen. 
Wat daarna gaat gebeuren is voor 
i edereen een grote vraag. • 

'• 



"We hebben nog zo'n tien acties in petto'' 
Zoals elke aktie van de anti-kernenergiebeweging moet 
de Stem tegen Kernenergiekampagne worden gedragen door 
de plaatselijke groepen. Volgens de een zijn die plaat
selijke groepen morsdood, volgens de ander begint de 
AKB weer aardig overeind te krabbelen. Het is maar net 
waar je woont en hoe je het bekijkt., blijkt uit e~n tele
telefonade langs een aantal plaatselijke anti-kernener
giegroepen. 

De aktiegroepen aan de overkant 
van Moerdijk horen pas de donder
dag ervoor dat minster van Aarden
ne op 14 april in Alblasserdam 
een spreekbeurt zal houden. Dik Vo
gel uit Brandwijk ("ik ben hier de 
enige anti-kernenergieaktivist en 
dat is al jUlren zo") weet in een 
paar dagen tijd dertig mensen en 
een handjevol fotografen op te trom 
melen. 
De honderd VVD-genodigden, waaron
der een paar burgemeesters uit de 
buurt, krijgen al snel in de gaten 
dat er die avond iets gebeuren zal. 
Dik: "We hoorden later dat veel men 
sen vooral in het begin nogal bang 
waren voor Kedichemse toestanden. 
We hielden daar rekening mee door 
stencils uit te delen ·en het heel 
rustig aan te doen." 
Dan komt van Aardenne binnen. Zijn 
weg wordt al snel versperd door een 
van de aktievoerders die het Stem 
tegen Kernenergie-affiche omhoog 
houdt. Van Aardenne gaat er op in 
en zegt dat kernenergie een heel 
milieuvriendelijke keuze is. 
"Lul niet Gijs. dit is alleen voor 
de foto". is de reaktie. 
En inderdaad, de volgende dag 
preikt de prent op zes voorpagina's 
van de regionale kranten. Dik is 
dik tevreden:"We hebben een prima 
organisatie. waardoor we ook zo 
snel die dertig mensen bij elkaar 
konden krijgen. De aktie liep pre
cies zoals ik 'm in mijn hoofd had. 
Er waren ook goede reakties uit de 
zaal want veel VVD-ers zien het he
lemaal niet zitten wat van Aardenne 
doet". 

Het zal niet bij deze ene aktie 
blijven. "We hebben nog een· stuk of 
tien akties in petto, onder andere 
bij verkiezingsbijeenkomsten. We 
zijn wat meer aktiegericht dan de 
meeste plaatselijke groepen. maar 
onze akties zijn wel altijd geweld
loos". 

Dik kan wel wat met de Stem tegen 
Kernenergie-kampagne:"De AKB is 
dus hartstikke dood, hoezeer mij 
dat ook verdriet. De kampagne is 
een van de instrumenten om mensen 
aktief te krijgen. daarom noemen 
we de aktie ook steeds als we wat 
doen. Het interesseert me trouwens 
niet hoe mensen aktief worden, als 
ze maar aktief worden". 
Boven Moerdijk zullen 14.000 kran
ten.worden verspreid. In wijken 
waar veel jongeren wonen worden ze 
huis-aan-huis verspreid. Andere 
kranten zullen op de markt en bij 
akties worden uitgedeeld. "Als we 
tienduizend kranten meer hadden. 
waren we die ook kwijt geraakt". 

Susan Cleveringa uit Annen is min
der enthousiast:"er is hier niets 
van terecht gekomen". maar tijdens 
ons gesprekje blijkt dat toch niet 
helemaal waar te zijn. 
Wie zich bij Susan opgeeft krijgt 
zes keer per jaar de nieuwsbrief 
van de AKS-Drenthe. In de laatst~ 
nieuwsbrief stond een rijtje aktie
ideeän voor de Stem tegen Kernener
gie•kampagne.Naast de zo groot mo
gelijke verspreiding van affiches, 
stikkers en-kranten werden mensen 
opgeroepen om brieven aankranten 
te schrijven en verkiezingsbijeen
komsten bij te wonen. 

Susan:"In eerste instantie was ie
dereen heel enthousiast. maar veel 
ideeän zijn niet uitgewerkt en dan 
komt het altijd op dezelfde mensen 
aan. "Toch slaagt ze erin om in haar
eigen gemeente Anloo de 2700 bestel 
de energiekranten te verspreiden. 
Ze weet ook een aantal andere plaat 
sen uit de buurt op te noemen waar 
groepen al kranten besteld hebben. 
Ook al is Susan teleurgesteld over 
het geringe aantal mensen dat ak
tief is geworden. over haar 1achter
ban' is ze erg tevreden:"We hebben 
hier in de gemeente bij alle sym
pathiserende mensen een affiche in 

Madeleen Helmer 

de bus gedaan en je ziet de posters 
nu overal voor de ramen hangen.Ook 
als we op verkiezingsavonden zijn 
gaan de affiches en het andere ma
teriaal grif van de hand". 

Behalve dat de groepen (groepjes} 
in Drenthe druk zijn met de Stem 
tegen Kernenergie-kampagne zijn er 
ook regionale kwesties die de aan
dacht vragen: de zoutkoepels. In 
Anloo komt Susan in het geweer te
gen gen de vergunning aan de NEOM 
om een onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden van energie-opslag 
in de zoutkoepels. Een paar jaar 
geleden is een soortgelijke ver
gunning aan het waterleiding weer 
ingetrokken omdat het bedrijf niet 
kon garanderen dat de gegevens niet 
voor het onderzoek naar de geschikt
heid voor kernafvalopslag gebruikt 
zouden worden. De oude stukken zijn 
alweer uit de kast gehaald • 
Ook al zijn ze in Anloo maar met 2 
aktieve mensen. Susan gaat door met 
de strijd: "Omda~ ik het gewoon 
niet wil dat die kerncentrales en 
dat afval komen." 

De 7000 huishoudens in de gemeente 
Borsele zullen begin mei allemaal 
een Energie-Kies-Krant in de bus 
krijgen. En ook in de andere ge
meentes van de Zak van Zuidbeveland 
wordt de krant flink verspreid. 
Dat kan ook met een groep van 120 
mensen die aktief zijn geworden na 
het kabinetsbesluit over de nieuwe 
kerncentrales. 

Erica van Zunderen. van de groep in 
Heinkenszand ziet de Stem tegen 
Kernenergie-kampagne wel zitten: 
"De verkiezingen zijn in feite de 
enige mogelijkheid die we nog heb
ben om de kerncentrale tegen te 
houden. Dat merken we ook in de 
plaatselijke politiek. Hier zeggen 
ze 'het heeft toch geen zin om je 
tegen de kerncentrale te verzetten 
want Den Haag drukt het toch door', 
dus werken ze maar mee ". 
Erica is tevreden over de landelij
ke ondersteuning die %e als plaatse
lijke groep krijgen."Alleen al fi
nancieel gezien is het een enorme 
hulp. Al die folders. affiches en 
kranten hadden·we nooit kunnen be
talen. Ik vind het wel jammer dat 
er niet duidelijk gezegd wordt op 
welke partij Je wél zou moeten 
stemmen, als Je niet op het CDA of 
de VVD stemt". • 
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De kiezer en het atoom 
9P wie richt de kampagne Stem tegen Kernenergie zich 
1n het bijzonder? En wat voor konklusies kun je trek
ken uit het stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezin
gen in maart? Erik Vermathen geeft een korte toelich
ting. 

verkiezingen en de relatief loszit
tende VVD-stemmers kunnen nog voor 
(kleine) verschuivingen zorgen bij 
de landelijke verkiezingen. Wat on
ze kampagne betreft kunnen we dus 
vrij optimisties zijn. De kans dat 
deze kampagne er inderdaad mede toe 
bijdraagt dat er een nieuw kabinet 
komt is groot. Temeer omdat het 
item kernenergie nog altijd van 
groot belang blijkt te zijn voor 

De kampagne Stem tegen Kernenergie 
heeft a 1 s hoofddoe 1 : potentiële k ie
zers di~ al wel tegen (nieuwe) 
kerncentrales in Nederland zijn, 
maar nog niet zeker weten of ze 
ook op een partij gaan stemmen die 
tegen (nieuwe) kerncentrales is, 
een duwtje in de goede richting te 
geven. 
Prakties gezien zijn dat vooral de 
kiesgerechtigden die nog twijfelen 
tussen CDA en PvdA en in mindere 
mate tussen VVD en PvdA. Dit blij
ken voor een flink deel vrouwen en 
jonge mensen te zijn in de wat gro
tere steden in het zuiden van het 
land. 
Vrouwen en jonge mensen vormen ook 
precies die groepen waarin rela
tief veel mensen voorkomen waar
voor het milieu een heel belang
rijk punt is en die al tegen kern
energie zijn. Kortom vrouwen en 
jongeren die al minder binding heb
ben met het CDA (en de VVD) vormen 
de doelgroepen van de kampagne. We 
staan daarin overigens niet alleen, 
want ze vormen ook de doelgroepen 
voor de FNV- en PvdA-kampagne. 

wat de uitslag van de gemeente
raadsverkiezingen laat zien is dat 
er inderdaad al veel mensen uit de
ze groepen ~e overstap naar de 
PvdA hebben gemaakt. Dat het CDA 
in totaal weinig stemmen verloor· 
komt omdat veel VVD-stemmers over
liepen naar het CDA. Uit de uit
slag blijkt verder dat het erom 
spant of het CDA en de VVD hun 
meerderheid in de kamer zullen 
behouden. Opvallend was ook nog 
dat het aantal zwevende kiezers 
laag was (onder de twintig procent) 
en de opkomst hoog. 
Op basis van de uitslag van de ge
meenteraadsverkiezingen zijn een 
aantal dingen te zeggen over de ko
mende landelijke verkiezingen: 
Het percentage mensen dat bij de 
gemeenteraadsverkiezingen ook al 
de keuze bij de landelijke verkie
zingen heeft laten zien ligt tus
sen de tachtig en 85 procent. Dit 
komt mede omdat de landelijke poli
tiek ook bij de keuze voor de ge-
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meenteraden de belangrijkste rol 
speelt. 

De opkomst zal waarschijnlijk ook 
bij de landelijke verkiezingen 
hoog zijn, wat altijd gunstig 
blijkt te zijn voor 1links•. Men
sen zijn gemotiveerd om te gaan 
stemmen omdat deze verkiezingen 
ergens over gaan, namelijk: wordt 
het be]eid van de afgelopen vier 
jaar voortgezet of komt er een 
nieuw kabinet met een ander beleid. 
Dat het erom spant of het CDA en 
de VVD samen een kamermeerderheid 
krijgen, is ook een belangrijke 
faktor. Mensen hebben het idee 
mijn stem telt. De verwachting is 
dat radikaal links ( 1klein links•) 
nog meer stemmen zal verliezen van 
kiezers die uit strategische over
wegingen op de PvdA gaan stemmen. 
De mensen die op lokale partijen 
hebben gestemd bij de gemeenteraads-

de partijkeuze. 
De bewering dat ekonomiese items 
het belangrijkst zijn gaat slechts 
op voorzover het de eigen portemon
nee betreft en geldt zeker niet 
voor zoiets als het begrotingste
kort van de staat. Bovendien is 
bijvoorbeeld •werkloosheidsbestrij
ding• een belangrijk punt in elk 
partijprogramma. Kernenergie be
treft iets existentieels, het 
hangt meer samen met de •sfeer• 
van een partij en daarmee met de 
partijkeuze. Daarom ook is kern
energie bij de peilingen van Mau
rice de Hond nog steeds het op één 
na belangrijkste item waarop men
sen geen verschil zullen toestaan 
tussen hun mening en de mening van 
de partij van hun keuze. 

• 
Energieplan Amsterdam Kees Vissers 

Een brug te ver, 
of realisties? 
In Amsterdam is in maart j.l. de zoveelste energienota 
verschenen. De nota met de sobere naam ENERGIEPLAN AM
STERDAM is geschreven door h.et Hemweg-overleg, een sa
menwerkingsverband van diverse milieuorganisaties. In 
het onderstaande zal in het kort de inhoud van de nota 
worden geschetst, het specifieke karakter en de poli
tieke haalbaarheid. 

De gemeenteraadsverkiezingen van 
19 maart leken het Hemweg-overleg 
een goede gelegenheid om het on
derwerp Energie weer eens onder 
de aandacht van de politiek te 
brengen. Het Hemweg-overleg is in 

1982 ontstaan als platform tegen 
de bouw van een kolencentrale op 
de Hemweg-lokatie in Amsterdam. 
Gaandeweg zijn de aktiviteiten 
echter verschoven naar stimule
ring van alternatieven in Amster-



dam. 
Oe situatie in Amsterdam met be
trekking tot energie is momenteel 
zo, dat er wel veel eksperimenten 
worden uitgevoerd met warmte/ 
kracht. windenergie. warmte-op
slag en zonne-energie, maar een 
strukturele opname in het beleid 
heeft nog niet plaatsgevonden. De 
politiek wil hier nog niet aan. 
Met dit in het achterhoofd is 
daarom besloten om niet weer een 
algemene energienota te schrij
ven. In het algemeen weet men in 
het amsterdamse wel wat er voor 
opties zijn en een dergelijke no
ta zou voor kennisgeving worden 
aangenomen en belanden in buro
la of prullenbak. 
In een gemeente als Amsterdam 
lijkt een zo konkreet mogelijk 
uitgewerkte nota, met kosten/ 
baten-analyse, wel enige kans op 
uitvoering te hebben. 
Het Energieplan Amsterdam draagt 
dan ook als ondertitel 'een in
vesteringsprogramma voor energie
besparing en decentrale elektrici
teitsopwekking 1986-1990'. 

de nota 
Het energieplan Amsterdam valt in
houdeli jk in twee delen uiteen: 
het hart wordt gevormd door de 
konkrete voorstellen om te inves
teren in warmtekracht. energiebe
sparing en wind. Ter realisering 
van het plan worden een aantal or
ganisatoriese aanbevelingen ge
daan, met name bedoeld om een be
tere gekoördineerde aanpak te 
krijgen van het amsterdamse ener
giebeleid en de verschillende 
energieprojekten. De konklusie van 
de nota is , dat er in Amsterdam de 
komende vijf jaar voor 700 mi l joen 
gulden rendabel ge1nvesteerd kan 
worden in WKK en verdergaande iso
latie. Naast een redelijke 'ter~g-

verdientijd' van vijf tot tien 
jaar, levert uitvoering van het 
plan ook nog een jaarlijkse woon
lastenverlaging op van 25 miljoen 
gulden. Oe onderstaande tabel 
geeft een overzicht. 

wkk-lnstallaties 
Konkreet betekent het plan dat er 
de komende vijf jaar 140 WKK-in
stallaties geplaatst kunnen worden 
door het energiebedrijf bij zie
kenhuizen, verzorgingstehuizen. 
hotels en in de dienstensektor. 
Het na-isolatieprogramma, dat in 
Amsterdam wordt uitgevoerd, dient 
versneld te worden voortgezet, 
waarbij per projekt nagegaan wordt 
wat het optimale isolatienivo is. 
Door dit te kombineren met een on
derhoudsbeurt kunnen de kosten ge
drukt worden. 
In vijf jaar tijd zouden 60.000 
woningen ekstra geïsoleerd dienen 
te worden. Daar een groot deel 
van de niet- en slecht geisoleerde 
woningen in partikuliere handen 
is, wordt de gemeente voorgesteld 
een aktief aanschrijvingsbeleid te 
voeren en tegelijkertijd in de 
vorm van zogenaamde E-teams des
kundige begeleiding ter beschik
king te stellen. Zij helpen ook 
met het vinden van de beste finan- " 
cieringsvorm. Een van de mogelijk
heden hierbij is een door de ge
meente in te stellen isolatie
fonds. 

Met betrekking tot de nieuwbouw
woningen wordt voorgesteld om het 
verplicht voorgeschreven isolatie
nivo, zoals vastgelegd in de ge
meentelijke bouwverordening, te 
verhogen. Een verdubbeling lijkt 
minimaal haalbaar. 
Wanneer het Energieplan Amsterdam 
wordt uitgevoerd zou het 6900 
mensjaar werk opleveren. 

Bij de presentatie van het Ener
gi.eplan noemde wethouder Jonker 
van gemeentebedrijven en milieu 
het een realisties en serieus rap
port. Ook beloofde hi j een uitge
breid antwoord, na overleg te 
hebben gepleegd met zijn kollega 
van Volkshuisvesting. 
Met name de organisatoriese voor
stellen in de nota spraken hem 
aan . Ekstra geld voor investe
ringen lag echter wat moeilijker. 
Het is dan ook onzeker wat er te
rec;nt zal komen van het Energie
plan. Toch zijn de stapjes die er 
in worden voorgesteld niet schok
kend. Het meeste sluit redelijk 
aan bij wat er al in Amsterdam 
gaande is. 
In een aantal gevallen wordt al 
beter geïsoleerd, alleen niet zo
ver als het Hemweg-overleg voor
staat. Er ligt een nota van het 
Centrum voor Energiebesparing bij 
de gemeente over warmtekracht en 
een aantal WKK-eksperimenten 
wordt al uitgevoerd. Er staat een 
windmolen en er zijn plannen voor 
twee nieuwe. 
De voorstellen van het Henweg
overleg lijken ook goed aan te 
sluiten bij het gemeenteraadspro
gramma van de PvdA. de grootste 
partij in Amsterdam. 

te realisties? 

Om terug te keren naar de kop van 
dit artikel "een brug te ver 6f te 
realisties?" dan geloof ik , dat 
het gepresenteerde Energieplan 
voor de gemeente Amsterdam eerder 
te realisties is dan te vergaand. 
Zo wordt er niet of nauwelijks ge
rept over zonne-energie (aktieve 
systemen), aardwarmte, warmte-op
slag en ook het windenergie-ver
haal wordt gepresenteerd als een 
eerste aanzet om te komen tot een 
windenergie-beleid. 
Het Energieplan Amsterdam lijkt 
dan ook een typiese eksponent te 
zijn van het nieuwe realisme bin
nen de milieubeweging. Of dit de 
juiste weg is om gemeenten meer 
te stimuleren een aktief energie
en milieubeleid te voeren zal de 
toekomst leren. • 
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Energiezuinig bouwen 

De kinderschoenen knellen Geert Steeghs 

Jarenlang ZlJn de Nederlandse huishoudens bestookt met 
energiebesparingskampagnes. Een belangrijk motief om 
te besparen was de almaar stijgende olieprijs, en de 
daarmee samenhangende aardgasprijs. Dankzij de ver
tienvoudiging van deze gasprijs is er inderdaad erg 
veel bezuinigd. Milieuaspekten speelden allengs een 
minder belangrijke rol in de besparingsdrift. Nu mo
menteel de gasprijs aan •t dalen is, als gevolg van de 
11derde energiekrisis 11

, valt een belangrijk motief weg, 
om hiermee door te gaan. 

T6ch is het zinnig om de stookbe
hoefte van woningen te blijven te
rugdri.ngen. Als er namelijk in de 
huishoudens minder gas verbruikt 
wordt, kunnen we dit (voor ons 
land erg 11 kostbare 11

} aardgas in
zetten voor (decentrale} elektri
citeitsopwekking en zijn we aldus 
niet aangewezen op vervuilende ko
lengestookte centrales. Laat staan 
kernenergie! 

besparing 

Momenteel kunnen er nieuwe (wo
ningwet-) woningen gebouwd worden, 
die voor verwarming aanzienlijk 
minder dan 1000 m3 aardgas per 
jaar nodig hebben. T6ch verbruikt 
een gangbare nieuwbouwwoning nog 
zo•n 1800 m3 voor verwarmingsdoel
einden. Als er in Nederland vanaf 
1986 écht energiezuinig gebouwd 
zou worden, kan dit tot het jaar 
2000 ruim 11 miljard m3 aardgas 
besparen. Door de besparing op het 
aardgasverbruik, die tegen geringe 
meerkosten (ca. !3000,- per wo
ning} kan worden bereikt, kunnen 
de bewoners profiteren van woon
lastenverlagingen tot !500,- per 
jaar. 
Aangezien het overgrote deel van 
de huizen die we in het jaar 2000 
6ewonen, nu al gebouwd is, ligt 
het voor de hand om méér aandacht 
te besteden aan de bestaande wo
ningvoorraad. Dus na-isolatie en 
energiebewuste woningverbetering. 
In een nieuwbouwwoning kunnen we 
echter aanzienlijk grotere bespa
ringen bereiken; met veel simpe
lere en goedkopere middelen. Om 
te voorkomen dat we onze huidige 
nieuwbouwwoningen over enkele ja-
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ren weer moeten na-isoleren, kun
nen we beter nu eruit halen wat 
erin zit. Bovendien kunnen bepaal
de keuzes in een later stadium 
niet meer gemaakt worden. Zo kan 
bij nieuwbouw rekening gehouden 
worden met de oriëntatie van de 
woningen. zodat zon-invang gega
randeerd is. Ook dakhelling en 
-oriëntatie kan belangrijk zijn 
in verband met (toekomstige) 
plaatsing van zonne-kollektoren. 

onbegrip, onkunde, ongeloof 

Om verschillende redenen komt 
energiebewuste woningbouw nog 
nauwelijks van de grond. Zo heeft 
de Rijksoverheid een belangrijke 
stem in de (sociale) wonigbouw; 
vooral wat betreft de financiering 
ervan. Dit beleid maakt het vrij
we·l onmoge 1 ijk om door mi dde 1 van 
extra investeringen een woning 
energiezuiniger te maken dan ge
bruikelijk (lees: voorgeschreven} 
is. 
Ook de zeer traditioneel ingestel~ 
de bouwwereld speelt slecht lang
zaam in op de mogelijkheden die 
thans bekend en beproefd zijn. 
De meest direkt-betrokkenen, de 
bewoners en opdrachtgevers (ge
meente en woningverenigingen) 
worden geleid door onbegrip, on
kunde. ongeloof. 

T6ch zijn er de laatste jaren een 
groot aantal woningbouwprojekten 
opgeleverd die wél energiezuinig 
te noemen zijn. In eerste instan
tie waren dit proefprojekten. 
waar geëksperimenteerd werd met 
nieuwe zienswijzen, bouwmethoden 
en installaties. Latere projekten 

zijn nog vaak .. incidenten .. , dank
zij de inzet van toekomstige be
woners. aktiegroepen of architek
ten. In een (vooralsnog klein} 
aantal gemeenten begint zich ech
ter een duidelijk beleid af te te
kenen, wat energiebewuste woning
bouw betreft. Zo worden in de ge
meentelijke bouwverordening soms 
verscherpte isolatie-eisen opgeno
men. In enkele gemeenten probeert 
men middels een privaatrechtelijke 
overeenkomst een verbruiksnorm te 
stellen voor nieuw te bouwen wo
ningen. In Schiedam mogen alleen 
nog woningen gebouwd worden, die 
minder dan 759 m3 gas per jaar ge
bruiken. 

plaatselijk beleid 

Dankzij de inzet van vele plaatse
lijke (aktie-} groepen, én de on
dersteuning hierbij van o.a. 
Stichting Natuur & Milieu, Werk
groep Energie Diskussie en Cen
trum voor Energiebesparing be
ginnen allengs méér gemeenten, wo
ningverenigingen en bouwers in te 
zien dat de kwaliteit van een wo
ning mede bepaald wordt door het 
brandstofverbruik. Op landelijk 
nivo dient de druk op de Rijks
overheid voortgezet en verscherpt 
te worden. Daarnaast speelt vooral 
ook het plaatselijk beleid (van 
gemeente en woningvereniging} een 
grote rol. Gezien de trage ontwik
kelingen in deze traditie gestoel
de woningbouw- en volkshuisves
tingswereld is het van groot be
lang om veel aandacht te blijven 
besteden aan deze beleidsombui
ging. De inzet van plaatselijke 
aktieve groepen en personen is 
hierbij essentieel. Er zijn in
middels voldoende voorbeelden. 
die laten zien dat het kan! 



Cuyk. Enkele jaren gele
den werden hier drie 
passieve zonne-energie
woningen gebouwd. Er is 
optimaal gebruik gemaakt 
van de zon, door een gro
te serre aan te bouwen. 
Op deze manier zorgt de 
zon jaarlijks voor een 
warmte-inbreng die over
eenkomt met zo'n 600 ml 
aardgas. Uiteraard zijn 
deze (premie-koop}wo
ningen zeer goed ge
isoleerd. Stichtingskos
ten !135.000,-. Aardgas
verbruik voor verwarming 
ongeveer 500 m3. 

Foto's: Geert Steeghs 

Schiedam (foto boven}. In 1983 werden hier 184 zogenaamde Minimum
Energie-Woningen gebouwd, als experiment. De woningen verbruiken 300 à 
400 m3 gas per jaar voor woningverwarming. Dankzij ekstra subsidie kan 
de huur beperkt blijven tot !350,- per maand. Er is gebruik gemaakt van 
passieve zonne-energie, zeer goede isolatie en een geavanceerd verwar
mingssysteem. 

Breda (foto links). In een stadsvernieuwingsgebied werd hier een komplex 
van 124 woningwetwoningen gebouwd. Door gebruikmaking van passieve zonoe
energie (serre's, gesloten noordgevel), goede isolatie en een warmtepomp 
kunnen de woningen volstaan met een aardgasverbruik van 600 m3 per jaar. 
Oe huur is (gemiddeld} slechts !370,- per maand. • 

9 



We hebben 
nog zon voor 

5.()()(l000.000 
• 

hans laurens )aar 
uzonne-en~rgie maak er werk van 11

, heette het in 1979. 
Het verhaal was dui~elijk.F6ss~ele bradstoffen zijn 
in beperkte voorr~ad aanwezig. Bij verbranding werken 
ze verpestend in op het miljeu. Kernenergie heeft io 
z'n eigen problemen. Oplossingen liggen in zuiniger · 
omgaan met energie en exploitatie van duurzame bronnen. 
Dat laatste levert· nog arbeidsplaatsen op ook. Wat is 
daar totd~sver van terecht gekomen? Hans Lourens .praat 
met Egbert Gramsbergen, die de boodschap van 1979 let
terlijk opvatte en samen met John van Dam in Eindhoven 
het bedrijfje Zonnevang startte. 

"Er is een vrij principiële reden 
waarom we toe moeten naar het ge
bruik van eindeloze energiebronnen. 

·Daarmee bedoel ik de bronnen, die 
zitten in de direkte keten van de 
zon naar afvalwarmte. Daar moet je 
op de meest direkte manier tussen
in gaan zitten. Dat kan in grote 
lijnen op twee manieren. Met ter
miese. zonne-energie: de instraling 
direkt gebruiken voor ·verwarmings
doeleinden in de vorm van warm wa
ter of verwarmingselementen. Of 
via zonne-cellen, die de zonnewarm· 
te omzetten in elektriciteit . Je 

_komt op die manier direkt in de 
zonne-warmte-keten zonder de kring· 
loop te verstoren en schoon . Dat 
in tegenstelling tot hetgeen ge
beurt bij het gebruik van fossiele 
brandstoffen. Daarbij gaat het ook 
om zonne-energie, maar dan over 
miljoenen jaren opgeslagen, in lut· 
tele tijd verbruikt, ten koste va~ 
vee 1 vervuiling. 

Daarmee is het nog niet zo dat we 
die fossiele brandstoffen kunnen 

· missen. Bij een aantal direkte toe-.· 
passingen zijn ze onontbeerlijk. 
Voor de verbrandi ngsmotor in auto~ 
bijvoorbeeld. Maar die fossiele 
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brandstoffen zijn schaars en ver
vuilend. Daarom moet je er zo zui 
nig mogelijk mee om gaan. Daar 
komt nog wat anders bij : ook de 
ontwikkéljngslanden zijn afhanke- . 
lijk van fossiele brandstoffen . . 
Minder gebruik hier, spaart voorra
den en maakt in principe dat de fos 
siele brandstoffen ook daar enigs
zins betaalbaar blijven. Alleen al 
daarom zijn we moreel' verplicht 
hier de hoogwaardige technologie, 
die bij de toepassing van zonoe
energie hoort, te ontwikkelen en 
toe te passen." · 

olieprijzen 
" De olieprijzen dalen en daarmee 
de gasprijs. Dat is waar, voor dit 
moment tenminste. Maar zo kan dat 
per definitie op wat langere ter
mijn niet werken. De olievoorraden 
zijn beperkt. Er wordt nog regelma· 
tig w~t bij gevonden. Dat betekent 
dan dat je niet voor 50 maar voor 
60 jaar voorraad hebt. De prijs 
zal daarom binnen afzienbare tijd 

. zo hoog worden, dat ~onne-energie 
relatief goedkoop wordt. ·Bovendien 
is het werken aan zonne-energie 
niet alleen brandstof-besparend. 

het is ook een arbeidsintensieve 
bedrijfstak. Samen is dat heel 
goed voor de ekonomie. 
Misschien kunnen de OPEC-landen 
de prijs nog wel een tijdje laag 
houden . Dat wil zeggen: de klein
tjes gaan daar aan kapot en de 
grootste olielanden zingen dat nog 
wel een paar jaar uit. Maar dan 
zullenook zij gedwongen zijn het 
geharrewar te stoppen om elkaar te 
vfnden.1n een duidelijke prijsstel
ling. Omdat ze weten dat ze daar 
samen beter van worden, hun pro
dukt voorlopig onmisbaar is, en 
de prijs daarom betaald zal worden. 

Wat dat voor ons betekent? Sommige 
mensen zijn slimmer dan je denkt . 
Zo hadden we laatst een klant 
die redeneerde als volgt: 'mooi 
dat mijn stookkosten nu da 1 en·, met 
het geld dat ik overhoud investeer 
ik in de toekomst. Dit is dus het 
juiste moment om een zonne-boiler 
te instal leren. Dan zit ik straks 
nog steeds goed'." 

zonne-energle kan 
" Behalve de praktiese en morele 
noodzaak, zijn er ook de techniese 
mogelijkheden voor zonne-energie. 
In de eerste plaats de 'passieve' 
toepassingsmogelijkheden. Door sim· 
pelweg woningen , zonder allerlei 
bizondere snufjes go.ed op de zon 
te bouwen (veel glas op het zuiden 
weinig op het noorden, wat ekstra 
isolatie) kan het gasgebruik in 
die woningen terug gebracht worden 
v.an 2500 tot minder dan 1000 kuub. 
Het is een ~èredelde manier van 
energi'e besparen . Heel rendabel. 
Gewoon de zon gebruiken, dat kost 
niets. Daarnaast zijn er de aktie~ 
ve toepassingen, waarmee elektr.i
citeit en warmte geproduceerd kun· 



nen worden. 

Elektriciteit kan opgewekt worden 
geïnstalleerd. En dat blijkt be
hoorlijk rendabel te zijn." 
met behulp van zonne-cellen. Die 
cellen zijn nog steeds betrekke
lijk duur - al is er een ontwikke
ling naar goedkopere materialen op 
gang gekomen. In èen dichtbevolkt 
en weinig zonrijk land als Neder
land is deze techniek niet direkt 
overal rendabel. Maar meer speci
fieke toepassingen zijn dat wel. 
Met name op plaatsen waar het leg
gen van elektriciteitskabels erg 
kostbaar is. Dat is bijvoorbeeld 
het geval bij lichtboeien op zee, 
drinkbakken met pomp in afgelegen 
weilanden, praatpalen in de polder. 
In zulke gevallen is de toepassing 
van zonne-cellen lukratief, solide 
en storingsongevoelig. 

En tenslotte is er dan de techniek 
waar~ij ons mee bezig houden: de 
toepassing van zonne-kollektoren 
voor warmwater-voorziening en ruim
teverwa~ing. Het loopt allemaal 
nog niet vreselijk hard, maar er 
zijn goede mogelijkheden. ·veel al 
gaat het om de installatie van zon
ne-boilers. Je moet daarbij denken 
aan tientallen voorzieningen in de 
bestaande bouw en honderdtallen in 
de nieuwbouw. Vooral wat de nieuw
bouw betreft zou dat, zeker in kom- . 
binatie met toepassing van de moge
lijkheden van passieve zonne-ener
gie, nog sterk uitgebreid kunnen 
worden. Naast de voorz-ieningen in 
woningen, schakelen met name steeds 
meer zwembaden over op zonne-ener
gie. Het afgelopen jaar zijn er 
voor zwembadverwarming duizenden 
vierkante meters zonne-kollektoren 

handel 
"Zonne-energie is natuurlijk ook: 
handel. En dienovereenkomstig zie 
je voorzichtige bewegingen op de 
markt. Shell is jaren geleden al 
in koper gegaan - dat is hée 1 be.
langrijk installatie-materiaal. 
Daarnaast is Shell eigenaar gewor
den van de enige zonne-cel fabriek 
in Nederland, voorheen Holec, nu 
Shell-dochter: Renewable Energy 
Systems. Die krijgen ook weer een 
flinke subsidie van de overheid. 
Op zich opmerkelijk, omdat ze ook 
al geacht worden hun aandeel in de 
aardgaswinsten in zulke projekten 
te investeren. 
Nagron en .Bredero hebben rijkeltjk 
uit .subsidiepotjes geput en nu 
een komplete zonne-boiler instal
latie klaar liggen om als massa-

produkt op de markt te brengen. 
Er wordt stevig gelobbied om de 
elekriciteitsbedrijven zover te 
krijgen dat ze naast de gewone 
boiler nu ook zonne-boilers in ver
huur nemen. 
Voor sommige duurt het allemaal te 
lang. Philips heeft bijvoorbeeld 
z'n hele zonne-energie-poot naar 
Canada v~rkocht." 

remmingen 

" Als het toch nog niet echt voor 
de wind gaat met de zonne-energie, 
dan zijn daar uiteenlopende redenen 
voor te noemen. 
In de eerste plaats is daar natuur
lijk de lobby van de super-olie
boeren. Gigantiese apparaten zijn 
opgetrokken rond olieproduktie en 
distributie. Winsten worden vooral 
bepaald door het optimaal laten 
draaien van die handel. Die bedrij· 
ven worden dan weer gesteund door 
een geweldige hoeveelheid toeleve
ringsbedrijven. 

In de tweede plaats hebben we te 
maken met de rol van de overheid. 
Een regering als de huidige staat 
meer open voor prestige-objekten 
en nfet voor minder spektakulaire 
vernieuwingen. Maar wat meer is: 
die overheid is voor z'n inkomsten 
voor een niet onaaanzienlijk deel 
afhankelijk van aardgasbaten. Ont
wikkeling van duurzame bronnen be
tekent alleen maar dat die baten 
nog meer op de tocht komen te staan 
dan nu al het geval is. Het is dus 
niet verwonderlijk, dat de subsi
diepotjes die er waren geen vet
potten waren, en er weinig animo 
bestaat om ze opnieuw te vullen. 
Behalve met de landelijke overheid 
hebben we dan ook nog met de plaat
selijke overheden te maken. Twee 
dingen zie je daar~ 
Om te beginnen is die plaatselijke 
overheid in veel gevallen gasdis
tributeur en verdient aan die dis
tributie. Het is dus niet aantrek
kelijk stappen te zetten waardoor 
de omzet daalt. Daarnaast is de 
plaatselijke overheid altijd ook 
zelf 'gebruiker' en vaak grootver
bruiker. En wat zie je nu: als het 
plaatselijk zwembad aan de zonne
kollektoren qelegd wordt, daalt 
het aardgas gebruik zodanig, dat 
die gemeente een veel hogere prijs 
per kubieke meter gas moet betalen. 
Ook dat is niet aantrekkelijk voor 
zo'n gemeente." 

konsumenten 
. ., Naast de olie/gas 1 obby en de o-

verheid hebben we tenslotte ook 
nog te maken met een stuk konsumen
ten~gedrag dat niet altijd even 
goed te begrijpen is. Kijk, voor 
huurders is investeren in een zon
neboiler niet zo interessant. En 
hoe dan ook:het kost een paar cen
ten. Niet iedereen heeft dat geld. 
Maar heel veel mensen hebben dat 
wel; kijk naar de auto-verkopen 
en naar 600.000 compact-disc-in
stallaties, die in een paar jaar 
verkocht zijn. Dat gebeurt achte
loos. Je hoort ook niemand over 
terugverdientijd. En terecht, want 
bij die goederen valt er niets te
rug te verdienen. Het kost alleen 
maar ge·l d. Maar gaat het over zon
ne-boilers, dan is het eerste waar 
over gepraat wordt de 'terugver
dientijd' . En het aardige is dat 
er inderdaad valt terug te verdie
nen. Maar het verschijnsel is op
merkelijk, want het ziet er naar 
uit dat vrijwel voor niemand de 
faktor miljeubehoud een zaak is 
waar je gewoon wel eens wat geld 
aan uit zou .kunnen geven. 
Bij zonne-boilers valt er bovendien 
meer terug te verdienen dan alleen 
geld. Er is ook sprake van een 
energie-terugverdientijd. Bij kern
centrales doet zich het verschijn
sel voor, dat ze tijdens hun hele 
levensduur op z'n best evenveel 
energie zullen opleveren als er in 
gestoken is om ze te bouwen. Een 
zonneboiler heeft de energie-inves
tering al terug verdiend in een 
aantal maanden, hooguit een jaar. 

Het valt op dat de meeste van onze 
klanten geen echte miljeufreaks 
zijn, Het zijn vooral mensen met 
een beetje gevoel voor miljeu en 
bovendien flink wat gevoel voor 
zo'n nieuwe techniek. Misschien 
is dat ook weer niet zo heel ver
wonderlijk. We hebben vastgesteld 
dat de miljeubeweging in 1979 wel 
heel hard begonnen is met 'zonne
energie, maak er werk van', maar 
het daarna ook snel weer heeft la
ten liggen. Wij hebben er dus ons 
werk van gemaakt, maar ik heb ont
dekt dat dat voor een klub als de 
Vereniging Milieudefensie kennelijk 
al niet meer interessant is. Het 
is gemakkelijker om een stukje 
over zonne-energie in 'Doe het 
zelf' te krijgen dan in het blad 
'Milieudefensie'. 
Het zij zo. Ik ben met zonne-ener
gie bezig omdat ik vind dat het 
moet. Ik ben nu in staat met mijn 
techniese opleiding een goed pro
dukt te maken, dat geen kwaad doet. 
Voor mij is dat zinvol werk. Daar 
gaan we gewoon mee door." • 
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Proefbroefboringen 
er ingemasseerd Herman Oamve 1 d 

In juni kunnen we •vieren• dat het tien jaar geleden 
is dat de regering met de plannen voor proefboringen 
in zoutkoepels voor opslag van atoomafval aan kwam 
zetten. Geboord is er niet, maar de overheid zal het 
blijven proberen. Binnenkort worden de boorplannen 
weer van stal gehaald en gaat een voorlichtingskampag
ne van start. 

Het ministerie van VROM, afdeling 
milieubeheer, heeft eind maart 
1986 een rapport uitgebracht met 
een "voorlichtingsplan radioaktief 
afval en straling". In dat rapport 
staat dat radioaktief afval één 
van de meest "gepolariseerde en 
bediskussieerde onderwerpen" is. 
Die diskussie heeft tot nu toe 
echter "niet bijgedragen tot meer 
kennis bij het publiek over het 
fenomeen radioaktief afval" en het 
door de regering gevoerde beleid 
voor radioaktief afval. Dat vindt 
men ongewenst uit maatschappelijk 
oogpunt: er is namelijk een toene
mende onbespreekbaarheid en angst. 
Ook zou uit onderzoek volgen dat 
vrouwen minder weten van radioak
tief afval, maar toch vaker ang
stig zijn. 

voorlichting 

Daarom moet er voorlichting gege
ven worden, met als doel dat de 
mensen meer weten over radioaktief 
afval. Bij die voorlichting zouden 
verschillende "doel groepen". zoals 
onderwijzend personeel, journalis
ten en milieugroepen betrokken 
moeten worden. Want, staat er nog 
in de nota, burgers staan minder 
open voor informatie van de over
heid en daarom is het beter om 
overheidsinformatie via de genoem
de groepen te verspreiden. Er zou
den een aantal folders gemaakt 
moeten worden, daarnaast kan ge
dacht worden aan bijvoorbeeld een 
Teleac-kursus en een schoolradio
programma. Hoeveel het kost is nog 
niet bekend. 

slechte start 

Het rapport met het voorlichtings
plan is toegezonden aan de Tweede 
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Kamer. Maar in het rapport staat 
dat van tevoren overleg met be
trokken groeperingen plaats zou 
vinden. Dit laatste is echter niet 
gebeurd. Een slechte start derhal
ve. Het lijkt er op dat de over
heid de mensen wil gaan "voorl ich
ten" en dat ze bijvoorbeeld de mi
lieugroepen wil gebruiken om haar 
boodschap over te brengen. Als 
"vergoeding" mag de milieubeweging 
dan een folder maken over "milieu
groepen en straling". Zo kunnen 
onze principiële bezwaren tegen 
zoutkoepels en tegen proefboringen 
niet aan de orde komen, omdat de 
zoutkoepels op zich niet stralen. 
Ook valt onze kritiek op het ge
sjoemel van de regering met bij
voorbeeld de kriteria waar zout-· 
koepels aan moeten voldoen,buiten 
de orde. Bovendien doet de rege
ring net of de informatie die via 
de milieubeweging en de atoom
alarmgroepen is gegeven, niet 
heeft bijgedragen tot kennis bij 
de bevolking. De regering wil ech
ter onafhankelijk van dit voor
lichtingsplan zelf al een brochure 
te maken over onder andere opslag 
in zoukoepels (brief 27 maart 
1986). Dus het Noorden wordt bin
nenkort waarschijnlijk overspoeld 
met de "voorlichting" van de rege
ring. 

Voor de uitvoering van het voor
lichtingsplan zou er een werkkom
missie "Straling en radioaktief 
afval" moeten worden ingesteld, 
met vertegenwoordigers van het mi
nisterie van Milieu, Ekonomische 
Zaken, en de betrokken groepering
en. De vraag voor ons is: wat moe
ten we daarmee. Moeten we de zaak 
boykotten of moeten we er juist 
voor zorgen dat er een paar mensen 
van ons in die kommissie komen, om 
·de voorlichting in goede banen te 
leiden? 
Het lijkt ons nuttig om daarover 
na te denken (en te reageren!) om
dat ook nog het volgende aan de 
hand is. Omdat uit de kriteria 
voor opslag bleek dat alle zout
koepels ongeschikt zijn, worden er 
nieuwe kriteria gemaakt. Die zul
len volgens minister Winsemius in 
het midden van 1986 klaar zijn 
(Winsemius op 17 september 1985). 
Midden 1987 zal een rapport ver
schijnen van de kommissie-Opla, 
die een voorstel zal doen aan de 
regering om bij twee opslagplaat 
sen (dus in de buurt van twee 
zoutkoepels) 5 tot 10 proefboring
en te verrichten tot op 500 meter 
diep. In een rapport van de kom
missie-Opla van 1984 wordt gesteld 
dat de proefboringen nog in 1986 
zouden kunnen beginnen. Dat is een 
jaar vertraagd,schreef Van Aarden
ne op 26 maart 1986. De kosten 



zijn 26,5 miljoen en worden niet 
verhaald op de atoomstroomprodu
centen. 

zoutkoepels 

Een laatste recente ontwikkeling 
zijn plannen voor energie-opslag 
in zoutkoepels. Het ministerie van 
Ekonomische Zaken heeft op 27 fe
bruari 1986 besloten tot proefbo
ringen in de zoutkoepel bij Weer
selo in Twente. In een advies van 
de Nederlandse Energie Ontwikke
lingsmaatschappij van december 
1985 staat er in verband met de op
slag "zeer geschikte" plaatsen 
zijn in het Noorden en in Twente. 
Wat betreft het Noorden wordt ge
dacht aan de zoutkoepels bij Veen
dam, Schoonlo en Anlo. De laatste 
twee komen ook al in aanmerking 
voor opslag van atoomafval. Het is 
niet denkbeeldig dat de overheid 
nog èens zal voorstellen om proef
boringen bij die zoutkoepels te 
gaan doen in verband met opslag 
van energie. Moeten we dat toejui
chen, of moeten we er rekening mee 
houden dat proefboringen zogenaamd 
bedoeld zijn voor energieopslag 
maar dat later gezegd zal worden 
dat uit de boringen blijkt dat die 
koepels toch beter geschikt zijn 
voor opslag van atoomafval? 
Kortom, het lijkt me dat er vol
doende reden is om wat te doen. 
Maar of er wat gebeurt hangt van 
de lezer(es) af. Voor meer infor
matie kun je bellen of schrijven 
naar Herman Damveld, Klooster
straat 45, 9717 LC Groningen, 
tel. 050-125612. • 

Regering opent zure regenweek 

Twee weken na de start van de aktie "Stem tegen kern
energie .. , bedoeld om CDA en VVD van hun meerderheid te 
beroven, openen Winsemius en Lubbers de zure regen
week. Beide kampagnes zijn door de milieubeweging op
gezet. Werkt dat niet tegen elkaar in? Bezorgen we de 
huidige regeringspartijen dan niet het predikaat "ook 
verontrust om het milieu 11

, dus ook best om op te stem
men? Splijtstop sprak met twee mensen die aan de Zure 
Regenkampagne trekken. 

Ib1an de Gmaf (publ iciteitsmede
werker bij Milieudefensie): "De 
organisaties die samen de zure 
regenweek organiseren, wilden veel 
publiciteit bij de start. Wat doe 
je dan, je vraagt de verantwoorde
lijke bewindsman om de eisen van 
de milieubeweging in ontvangst te 
nemen en daarop te reageren. Dan 
krijg je tenminste het NOS-jour
naal, dat is moeilijk genoeg. We 
hadden afgesproken dat ze een van 
de leden van de milieubeweging aan 
het woord zouden laten over het 
eisenpakket. De milieufederatie 
Groningen had echter een toneel
groepje ingehuurd die Winsemius op 
zijn manier onder vuur nam. Heel 
leuk, maar de NOS vond dat reden 
om zich niet meer aan de afspraak 
te houden en die konfrontatie uit 
te zenden." 

SpZijtstop: Maar blijft bij de TV 
kijkers niet de indruk hangen: 
milieubeweging en regering zijn 
samen tegen zure regen in de 
slag? 
Ib1an: "Als je een minister bij je 
aktie haalt, ben je het nog niet 
eens met zijn beleid. Het kan je 
juist de gelegenheid geven je 
kritiek te uiten. Ik kan me ook 
voorstellen dat je Van Aardenne 
betrekt bij de "Stem tegen kern
energie"aktie. Ik ben tevereden 
over de publiciteit: Winsemius kon 
niet echt reklame maken, hij bleef 
steken in een niet overtuigd ver
haal over de 100 km, en in bij
voorbeeld de Volkskrant zijn onze 
·eisen goed naar voren gekomen. 
Overigens vond ik het niet slim 
om Lubbers te vragen voor de ope
ning, dezelfde dag van de·zure 
regententoonstelling in Eindho
ven. Lubbers is toch bij uitstek 
de vertegenwoordige~ van het ka
binet. Die geef je hiermee een 
schouderklopje." 

half als grap 

Die zure ~egententoonsteZZing is 
gemaakt doo~ de Stichting ~Zieu 
Edukatie (S~) uit Ut~cht, in sa
men~e~king met het Ministe~e van 
Winsemius (VROM) • Aan Hans van 
TeijZingen, medewe~ke~ van s~. 
v~egen ~ ~~m Lubbe~s voo~ de 
opening uitgenodigd was. 
Hans: "De tentoonstelling was een 
gezamenlijk projekt van VROM en 
SME. Wij leverden ideeën en tek
sten, VROM was verantwoordelijk 
voor de uitvoering. We konden 
daarvoor onze kosten deklareren. 
VROM heeft echter ook inbreng ge
had in de tekst. Voor de opening 
wilden we eerst Winsemius uitnodi
gen, toen die niet bleek te kun
nen, Brokx, zijn staatssekretaris, 
die kon ook niet. Wij wilden toen 
een progressieve politikus, Beek
ers of Den Uyl. De ambtenaren van 
VROM verzetten zich daar tegen. 
Zij wilden geen politieke figuren, 
maar bewindslieden." 
SpZijtstop: zijn dat geen poli
tieke figuren? 
Hans: "Natuurlijk, maar zij stel
den zich he~l formeel op en vonden 
dat niet. Wij suggereerden toen, 
half als grap, dan Lubbers maar te 
nemen, en dat werd opgepakt." 
SpUjtstop: Maa~ dat is toch ~e
kZame voo~ het CDA, dat veruient 
die pa~tij toch niet. Ze doen nau
~eZijks iets aan z~ ~gen. 
Hans: "We hebben ook duidelijk 
aangegeven dat het geen verkie
zingsstunt mocht worden. Daar 
heeft hij zich aan gehouden. Hij 
sprak als bewindsman, geen popu
laire praatjes. Benadrukte de re
geringsvisie: voor milieubeleid 
is winstherstel nodig bij de be
drijven. 

John Hontelez 
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Diskutabel pleidooi 
tegen opwerking 

~9t~~~~~~ 
'vJ~ /) ·'· 

~~lN 

"Het is de verdienste geweest van onze organisatie dat 
zij de once-through-cyclus als alternatief voor de op
werkingscyclus, onder de aandacht heeft gebracht van 
de belanghebbende milieu's en de beleidsverantwoorde
lijken". Een van de triomfantelijke opmerkingen in een 
op 18 april uitgebracht rapport van de Verenigde Ak
tiegroepen voor Kernstop (VAKS) uit België. Uitge
bracht vanwege nieuwe initiatieven om de opwerkingsfa
briek in het Belgiese Mol te heropenen. 
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Het citaat geeft de opmerkelijke 
teneur van de nota aan. Het VAKS 
bestrijdt de noodzaak van opwer
king van kernafval door te plei
ten voor een andere afvalbehande
ling. Argumenten tegen kernenergie 
op zich zijn in deze nota niet te 
vinden. En opwerking wordt slechts 
bestreden met het argument dat op
slag van uitgebrande splijtstof
staven zonder opwerking goedkoper 
en veiliger is. De gevaren van de 
opwerkingsfabriek zelf komen niet 
aan de orde. 
Verder wordt er veel nadruk gelegd 
op het ontbreken van onafhankelij
ke onderzoeksinstellingen. van een 
duidelijk beleid en van studies en 
evaluaties die openbaar zijn zodat 
buitenstaanders er op kunnen rea
geren. Het VAKS schrijft dat "het 
fraktioneren van de beleidsbeslis
singen" lijkt op "een bewuste tak
tiek" van de nukleaire industrie 
om "stap voor stap een politiek 
van voldongen feiten te realise
ren". 
Het is een interessant rapport ge
worden over de problemen van de 
behandeling van radio-aktief af
val. maar er ligt een bedenkelij
ke strategie aan ten grondslag. 

aanlelding 

In 1982 besloot het Belgiese par
lement in principe tot heropening 
van de opwerkingsfabriek in Mol. 
Deze fabriek in Belgiese handen, 
die oorspronkelijk Eurochemie 
heette toen deze nog eigendom 
was van Euratom, zou onder de 
naam Belgoprocess moeten gaan 
zorgen voor de opwerking van in 
ieder geval de opgebrande splijt
stofstaven uit België. Voor een 
definitieve beslissing zou echter 
eerst een kosten-batenanalyse ge
maakt moeten worden door de eige
narèn (de Belgiese overheid en de 
elektriciteitsbedrijven}. Die ana
lyse kwam maar niet, omdat de 
elektriciteitsbedrijven niet zo
veel vertrouwen leken te hebben in 
de kansen van Belgoprocess. En het 
begon erop te lijken dat de fa-



briek dicht zou blijven. ln 
Splijtstop 86/1 zei Horome Jansma 
(VAKS) nog: "het wordt meer en 
meer zeker dat Belgoprocess niet 
meer open zal gaan." 
Maar zie, onze inkt was nog niet 
droog of staatssekretaris Aerts 
voor Energie lanceert een nieuw 
initiatief. "Opwerking vergemakke
lijkt tenslotte het beheer van ra
dio-aktieve afvalstoffen" schrijft 
hij in een recente nota. En als de 
elektriciteitsbedrijven niet be
reid zijn het financiële risiko te 
dragen moet de overheid het geld 
voor de heropening maar ter be
schikking stellen. Te verwachten 
is dat de aarzelingen van de elek
triciteitsbedrijven door zo'n aan
bod als sneeuw voor de zon zullen 
verdwijnen. 

Waarschijnlijk heeft de voorzet 
van Aerts te maken met een onlangs 
genomen besluit overheidsgeld te 
steken in de bouw van een MOX-fa
briek (plutoniumhoudende splijt
stof) door Belgonucleair. Om 
splijtstofstaven met plutonium te 
kunnen maken (voor kweekreaktoren 
en eventueel ook voor gewone kern
reaktoren) is opwerking nodig. 
Want plutonium is niet in de na
tuur te vinden. Het ontstaat in 
kerncentrales, zowel in gewone 
als in kweekreaktoren, en moet 
vervolgens worden ontdaan van al
lerlei andere stoffen in een op
werkingsproces. 
Het VAKS bestrijdt deze gang van 
zaken. Van een onafhankelijke 
kosten-batenanalyse is geen sprake 
geweest. Wel zijn er twee deelstu
dies verricht door het buro Sybel
pro, maar die zijn strikt geheim 
gehouden en betreffen slechts de 
kansen van Belgoprocess in de kon
kurrentiestrijd met andere opwer
kingsfabrieken; en niet de vraag 
of opwerking op zich rendabel, 
nuttig en nodig is ten opzichte 
van andere vormen van afvalbehan
deling. Met de nota "het beheer 
van nukleair afval in België: een 
kritiese evaluatie", hoopt het 
VAKS de diskussie in België zoda
nig te beïnvloeden dat niet al
leen afgezien wordt van herope
ning van Belgoprocess, maar ook 
van opwerking in het algemeen. 
Het VAKS pleit daarbij in feite 
voor direkte opslag van het afval 
(eventueel ingepakt in SYNROC, 
synthetiese rots) en tegen het ge
bruik van plutonium als splijt
stof. 

Er zijn altijd twee argumenten ge
noemd voor opwerking. Ten eerste 

zouden de uraniumvoorraden minder 
snel opgaan. Uit de opgebrande 
splijtstofstaven is overgebleven 
uranium-235 en gevormd plutonium 
te winnen, wat opnieuw voor elek
triciteitsproduktie ingezet kan 
worden. Maar dit argument raakt op 
de achtergrond. Er blijkt veel 
meer winbaar uranium op de wereld 
te zijn dan men zo'n twintig jaar 
geleden verwachtte (zie ook ver
slag hoorzitting over Kalkar in 
Splijtstop 85/5), en bovendien 
is de vraag niet zo snel gegroeid 
als men toendertijd dacht. En de 
kweekreaktorgeneratie (waarvoor 
plutonium en dus opwerking onont
beerlijk is) komt maar uiterst 
moeizaam op gang. 
Het tweede argument is, in ieder 
geval in België, meer op de voor
grond gekomen: door opwerking 
wordt het afvalprobleem hanteer
baar. Na het terugwinnen van ura
nium en plutonium zou de hoeveel
heid hoog-radioaktief afval tot 
1/15 van de oorspronkelijke hoe
veelheid zijn teruggebracht, vol
gens het Studie Centrum Kernener
gie (SCK) uit Mol. 
Het VAKS is het hier niet mee eens. 
Van 1000 kg bestraalde splijtstof 
blijft na opwerking slechts 35 kg 
splijtingsprodukten en 900 gram 
transuraanafval over, maar het 
laag en middelmatig aktief afval, 
verontreinigd met actiniden, moet 
volgens het VAKS even zorgvuldig 
behandeld worden als het resulte
rende hoog-radioaktief afval. De 
totale hoeveelheid afval neemt 
zelfs toe omdat in opwerkingsfa
brieken met chemicaliën wordt ge
werkt die ook besmet raken. 

De resulterende splijtingsproduk
ten (zoals Strontium-90 en Cesium-
137) hebben weliswaar grotendeels 
een relatief korte halveringstijd 
en worden dus snel ongevaarlijk, 
dat kan niet gezegd worden voor de 
transuranen. Americium-243 heeft 
een halveringstijd van 7.400 jaar. 
Plutonium-239 (waarvan nog altijd 
resten overblijven): 24.000 jaar, 
neptunium-237: 2.1 miljoen jaar. 
Door recente onderzoeken, met name 
van de International Commission 
for Radiological Proteetion 
(I.C.R.P.) komt de Franse rege
ringskommissie Castaing in 1982 
tot de konklusie dat dat de radio
aktiviteit van neptunium en ameri
cium op de lange duur, zowel bij 
opgewerkt als bij niet opgewerkt 
afval, gaat domineren. De veilig
heid van het definitieve afvalbe
heer moet daarom gewaarborgd 
zijn ove·r een termijn van miljoe-

nen jaren! Dat steekt schril af 
tegen de opvatting van het SCK, 
wat beweert dat hoog-radioaktief 
afval na enkele honderden jaren 
minder risiko oplevert dan het 
oorspronkelijke uraniumerts. De 
dominantie op lange termijn van 
americium'en neptunium maakt op
werking, aldus het VAKS, zinloos 
als oplossing voor het radioakti
viteitsprobleem van het afval. 
Het VAKS baseert zich behalve op 
de rapporten van Castaing ook op 
rapporten van offic1ële Ameri
kaanse en West-Duitse instelling
en en van de OESO. Die geven al
lemaal aan dat opwerking het af
valprobleem niet kleiner maar 
eerder groter maakt. En reeds in 
1977 meldde een Ford/MITRE studie 
"opwerking zou het afvalbeheer 
ingewikkelder maken doordat het 
spektrum en de potentiele moei
lijkheden en problemen breder 
wordt". 

once through cyclus 

Het VAKS pleit voor de "once
through cyclus". Een metode waar
voor de V.S., Zweden en Canada 
reeds gekozen hebben. Het afval 
wordt niet opgewerkt. Het volume 
wordt gehalveerd door de opgebran
de splijtstofbundels van kop en 
voetstuk te ontdoen. Hoewel het 
VAKS veel aandacht besteed aan de 
problemen die zich bij opslag van 
afval voordoen, zoals het veel 
sneller doorlekken tlan de voorstan
ders verwachten, wordt de once
through methode tenslotte op cu
rieuze wijze verdedigd. Het VAKS 
blijkt van mening te zijn dat 
niet-opgewerkt afval aanzienlijk 
veiliger is op te slaan, omdat 
uraniumoxide, als "verpakkingsma
teriaal" voo.r plutonium "ui~zon
derlijke eigenschappen" bezit. 
Uraniumoxide heeft een "merkwaar
dige kristalstruktuur, die de ac
tiniden veel beter gevangen houdt 
.dan de kristalstruktuur van glas 
dit doet". De laatste opmerking 
staat in verband met vergevorderde 
plannen om het belgies afval in de 
Kempense kleilagen op te slaan, 
ingepakt in glas. "Doordat het 
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uraniumoxide bijzonder weinig op
losbaar is in water, zou de uitlo
ging van gevaarlijke isotopen in 
zo'n traag ritme verlopen dat dit 
aanvaardbaar is vanuit biologies 
standpunt. Deze stelling, reeds 
ingenomen in 1982, en toen door de 
direktie van Eurochemic/Belgonu• 
cleaire als "wetenschappelijke en 
technische onzin)' bestempeld, 
wordt in de huidige nota o.m. 
verdedigd met citaten uit weten
schappelijke rapporten over de 
"natuurlijke kern reaktor" in Okl o, 
Gabon, waarin eveneens werd ge
konkludeerd dat uraniumoxide een 
beter verpakkingsmateriaal voor 
plutonium zou zijn dan glas. On
duidelijk blijft of dat ook voor 
de splijtingsprodukten en de 
overige transuranen geldt. 

verpakking 

Uiteraard is het VAKS er niet voor 
enkel op de eigenschappen van het 
uraniumoxide te vertrouwen. Er 
moeten meer barrières worden inge
bouwd, vooral tegen het weglekken 
van americium en neptunium, die 
bijvoorbeeld niet door kleilagen 
(een geologiese barrière) worden 
tegengehouden. Overigens blijkt de 
Nuclear Regulatory Commission in 
de VS er al in 1979 op aangedrong
en te hebben niet langer op geolo
giese barrières (klei, graniet, 
zout) te rekenen! De veiligheid 
moet gegarandeerd worden door de 
verpakking en de eigenschappen 
van het afval zelf. De gelogiese 
barrière moet als een extraatje 
gezien worden. Het VAKS levert 
scherpe kritiek op de belgiese 
voorkeur voor glas als verpakking. 
In de VS is de NRC .tegen· gebruik 
van glas en zoekt alternatieven. 
In Engeland heeft de National Ra
diological Protecti.on Board bere
kend dat glas het 350-3500 jaar 
houdt. Veel te kort voor langle
vende actiniden. Het VAKS eist 
in dit verband onderzoek naar be
tere "konditioneringstechnieken", 
waarbij ze Synroc (synthetiese 
rots) als mogelijkheid noemt. De 
reden daarvoor wordt verder niet 
uitgelegd. 

dborgedreven opwerking 
Het is niet dat het VAKS tevreden 
zou Zijn met niet-opwerking en 
sJirekte opslag. Slechts in verge
lijking tussen de twee komt het 
1aatste beter voor de dag. Een 
derde mogelijkheid vindt het 
VAKS nog aantrekkelijker, name
lijk de zogenaamde 11doorgedreven 
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opwerking". Dit is opnieuw een 
voorstel uit het eindrapport 
Castaing. Na de gewone opwerking 
wordt een tweede chemiese opera
tie doórgevoerd, waarbij splij
tingsprodukten en transuranen 
worden gescheiden. De transura
nen (met name de reeds genoemde 
plutonium, americium en neptu
nium) zouden vervolgens verder 
verwerkt of zelfs vernietiQd 
kunnen worden. Dit is nog slechts 
theorie, maar het VAKS vindt het 
zo aantrekkelijk dat ze voorstelt 
dat Eurochemie de nog aanwezige 
know-how bij haar werknemers o .• a. 
daarvoor in gaat zetten. De aanwe
zigheid van 800 m3 hoog radioak
tief opwerkingsafval stelt dit be
drijf, volgens het VAKS, in de 
"unieke gelegenheid" dit ter hand 
te nemen. De nota gaat niet in op 
de mogelijke risiko's voor werkne
mers en omgeving van deze, in fei
te, dubbele opwerking. 

bedenkelijke strategie 
De informatieve VAKS-nota, waarin 
overigens nog te lezen valt dat 
vorig jaar in de Kempense kleila
gen reeds een experimentele onder
grondse ruimte in gebruik is geno
men om het onderzoek naar de be
trouwbaarheid van die lagen voor 
opslag verder te onderzoeken, 
heeft bedenkelijke kantjes. 
We kunnen ervan overtuigd zijn dat 
de leden van VAKS nog altijd tegen 
kernenergie zijn en voor een mi
lieuvriendelijk,demokraties ener
giebeleid. Dat valt op te maken 
uit hun tijdschrift "Energiek", 
uit hun enthousiasme voor het Ne
derlandse Potma-scenario en uit
persoonlijke kontakten. Ze vech
ten onder veel ongunstiger om
standigheden dan wij. Geen brede 
beweging, een nog veel meer. auto
ritaire rechtsemeederheid dan bij 
ons, veel minder steun bij lin~s 
en een nog veel machtiger, geslo
tener atoomlobby. Bovendien levert 
kernenergie momenteel al 75% ·van 
de gebruikte elektriciteit. Hoe 
kom je er dan nog tussen, is dan 
de vraag. Het kan dan verstandig 
zijn de kernenergie bij de zwak-

ste schakels aan te pakken: opWer
king en afval, in de hoop daarmee 
kerncentrales steeds onaantrekke
lijker te maken tegenover milieu
vriendelijke alternatieven. Maar 
in deze nota gaat het VAKS echt 
te ver. In haar (terechte) ijver 
de heropening van de gevaarlijke 
opwerkingsfabriek in Mol te 
probeert ze zo professioneel mo
gelijk in de wetenschappelijke 
diskussie over afvalbeheer mee 
te doen. En doet daarin, zoals bo
ven wel te lezen valt, vergaande 
uitspraken, die echter bepaald 
niet leiden tot de konklusie die 
anti-kernenergiebewegingen daar 
doorgaans aan verbinden: er blij
ven risiko's, die kunnen vermeden 
worden door niet voor kernenergie 
te kiezen, en die keuze is re~l 
te maken. Alternatieven genoeg. 
Wil de anti-kernenergiebeweging in 
Belgi~ opnieuw voet aan de grond 
krijgen, dan moet ze mobiliserende 
initiatieven trachten te nemen. 
Deze nota is dat in ieder geval 
niet. Het reduceert het kernener
gieprobleem tot een technies as
pekt. Het vergeet dat de belang
rijkste mobilisatie tegen opwer
kingsfabrieken het onmiddellijke 
gevaar voor werknemers en omge
ving is. Het lijkt dat zelfs te 
aksepteren als de "doorgedreven 
opwerking" realiteit kan worden! 
Het VAKS lijkt op de verkeerde 
weg te zijn. Jammer van zoveel 
samengebalde ervaring, kennis en 
inzet. 

John Hontelez 

De nota "het beheer van nukleair 
afval in Belgi~: een kritische 
evaluatie", is op te vragen bij 
het VAKS, Breughelstraat 31-33, 
Antwerpen, 09-32.3.218.65.92. • 



Het militaire belang van verrijking 
Vorig jaar heeft Urenco in het West-Duitse Gronau de 
derde uraniumverrijkingsfabriek in bedrijf genomen. De 
andere vestigingen staan in Almelo en het Britse Ca
penhurst. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat er 
in Duitsland géén verrijkingsfabriek gebouwd zou wor
den. Zowel het Westen ·als het Oostblok wilden voorko
men dat West-Duitsland op eigen grondgebied de moge
lijkheid zou hebben grondstoffen voor atoomwapens te 
produceren. In dit artikel wordt de geschiedenis nog 
eens opgerakeld om te zien hoe het zover heeft kunnen 
komen. Bovendien blijkt dat er achter Urenconiet al
leen vreedzame bedoelingen schuilgaan. 
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Bij de beslissing van Nederland in 
1970 om deel te nemen aan Urenco 
was één van de belangrijkste over
wegingen, dat daarmee voork6men 
kon worden dat er in Duitsland 
een uraniumv~rrijkingsfabriek ge
bouwd werd. Bij de Kamerdebatten 
in 1976/77 over uitbreiding van de 
Urenco-fabrieken in Almelo, werd 
dat nog eens door een VVD-kamer
lid naar voren gebracht. Bovendien 
was bij het afsluiten van de West
Europese Unie in 1954 bepaald dat 
er op West-Duits grondgebied géén 
uranium tot meer dan 2,1% verrijkt 
mocht worden. 
Zoals bekend experimenteerden de 
Duitsers al in W.O. II met ultra
centrifuges om uranium te verrij
ken voor atoombommen. Enkele jaren 
na de oo~log probeerden de Duit
sers drie utracentrifuges naar 
Brazilië te smokkelen, om daar on
gehinderd door te gaan met hun ex
perimenten. De centrifuges werden 
echter door de geallieerden ont
dekt en tot 1956 vastgehouden. De 
geallieerden hadden Duitsland een 
10 jaar durend verbod opgelegd om 
zich op ei.gen grondgebied met 
kernenergie-onderzoek bezig te 
houden. In het buitenland gold het 
verbod niet. Vandaar dat de Duit
sers aktief waren in Argentinië, 
Brazilië en Zuid-Afrika. 

Duitse druk 

Toen in Nederland in 1976/77 grote 
weerstand ontstond tegen uitbrei
ding van Urenco, wegens de leve
ring van verrijkt uranium aan Bra
zilië {64% van de bevolking was 
tegen), zag de kernenergie-lobby 
in West-Duitsland haar kans 

schoon om te pleiten voor een eigen 
nationale verrijkingsfabriek, om 
niet langer afhankelijk te zijn 
van het buitenland. De KWU {bouwer 
van kerncentrales, o.a. ook in 
Borssele) adviseerde in 1977 in 
een nota: "De BRD moet zijn eigen 
verrijkingsfabriek bouwen, zonder 
tussenkomst van de Europese part
ners, om te komen tot een brede 
nationale zelfvoorziening met ver
rijkt uranium". Hiermee oefende de 
BRD druk uit op Nederland om ak
koord te gaan met uitbreiding en 
levering aan Brazilië. De Neder
landse regering wilde namelijk 
voork6men dat de Duitsers in eigen 
land een verrijkingsfabriek zouden 
bouwen. 

Nederlandse wensen 

Nederland legde bij de onderhande
lingen binnen Urenco de volgende 
voorwaarden en wensen op tafel , 
waaraan voldaan moest worden alvo
rens Nederland akkoord zou gaan 
met uitbreiding: 
1. Eventuele uitbreiding zou in 
Almelo tot stand moeten komen. Wel 
zou de BRD dan voor 50% zeggen
schap hebben over de gezamenliJke 
{Nederlands-Duits) fabrieken. 
2. Verlenging van het Verdrag van 
Almelo {opgesteld bij de oprich
ting van Urenco) van 1981 tot 
1991. 
3. Het Nederlandse parlement zal 
zich ten tijde van de werkelijke 
levering aan Brazilië nogmaals 
daarover kunnen uitspreken {i.v.m. 
een exportvergunning). 
4. Internationale kontrole op het 
plutonium dat in Braziliaanse 
kerncentrales uit het door Urenco 

verrijkt uranium zou ontstaan. 
5. Geen 1 ever i ng van u ltracentri -
fuge-technologie aan Brazilië. 
Aldus de toenmalige minister van 
Ekonomische Zaken, Ruud Lubbers. 

Als we achteraf bekijken wat er 
van deze voorwaarden terecht is ge· 
komen, dan blijkt dat Nederland de 
meeste punten heeft laten vallen. 
We gaan het rijtje af: 

1&2. Minister Lubbers had op 5 
april 1979 de Kamer verteld dat 
het Verdrag van Almelo met 10 jaar 
verlengd zou worden. Ook zou uit
breiding van Urenco in Almeo 
plaatsvinden. Achteraf bleek dat 
géén van deze twee toezeggingen 
was gerealiseerd. Toen de kamer 
daar begin 1979 achter kwam, was 
het te laat. Minister Van Aardenne 
had de kamer weer eens bedrogen. 
Ondanks een aangenomen kamermotie 
dat uitbreiding in Gronau niet 
mocht plaatsvinden - tenzij het 
Verdrag van Almelo met 10 jaar zou 
worden verlengd, had de regering 
toch al toestemming verleend voor 
de bouw van een derde verrijkings
fabriek in Gronau, zonder dat het 
verdrag met 10 jaar verlengd was. 
De Kamerkommissie voor Kernener
gie was hiermee op 20 december 
1978 akkoord gegaan, tijdens een 
mondeling overleg met de minis
ter; tevens had men besloten de 
·kamer niet in te lichten. 

geheime leveranties 

3. De regeringen van Engeland, 
Duitsland en Nederland hadden in 
het geheim afgesproken om de leve
ranties aan Brazilië vanuit Enge
land te laten plaatsvinden. Daar
mee werd het gevaar bezworen dat 
het Nederlandse parlement zich er 
ten tijde van de levering tegen 
zou uitspreken. Engeland en Duits
land hadden gedreigd om dan het 
Almelo-verdrag op te zeggen. Ne
derland was voor die dreiging ge
zwicht. 
4. De toegezegde regeling over 
kontrole door het IAEA te Wenen op 
het opgeslagen plutonium is er nog 
steeds niet en zal er voorlopig 
ook niet komen. Vanaf 1982 vinden 
leveranties van verrijkt uranium 
aan Brazilië plaats, terwijl de 
twee kerncentrales, waarvoor het 
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bedoeld is, op z'n vroegst in 
respektievelijk 1993 en 1996 in 
bedrijf zullen komen. 
5. Duitsland levert aan Br~zilië 
niet alleen kerncentrales en een 
opwerkingsfabriek, maar ook een 
uraniumverrijkingsfábriek volgens 
de straalpijp-technologie. De kos
ten bedragen tot nu toe al 250 
miljoen dollar, zonder ·dat de fa
briek ook maar iets heeft gepro
duceerd. Pas eind dit jaar zal de 
fabriek beginnen te draaien. Be
halve bovengenoemde fabriek bleek 
eind 1984, dat een onderzoeksin~ 
stituut in Brazilië ook een ultra
centrifuge-verrijkingsfabriek had 
gebouwd, waarvan de technologie 
gebaseerd lijkt te zijn op de rond 
1950 door Duitsland naar Brazilië 
gesmokkelde centrifuges. Bovendien 
werken marinetechnologen in het
zelfde instituut aan de bouw van 
kernonderzeeërs, waarvoor Duitse 
technologie wordt gebruikt. Kern
onderzeeërs hebben hoog-verrijkt 
uranium nodig, iets wat Urenco 
(nog) niet produceert en waarop 
bovendien vrij strenge kontrole is 
in het kader van het Non-Prolife
ratie Verdrag. Brazilië is daarvan 
geen ondertekenaar. Inmiddels is 
de vraag wat Brazilië moet doen 
met het verrijkt uranium dat Uren
co elk jaar levert en dat ze voor
lopig niet nodig hebben (zeker 
niet met hun twee eigen verrij
kingsfabrieken!). Pikant is ook 
nog dat onze Van Aardenne op 16 
januari 1978 aan de Kamer schreef 
dat de leveringen aan Brazilië "in 
hoge mate de rentabilitejt van 
Urenco z.ou bepalen". Op verzoek 
van Brazilië zijn de leveringen 
uitgespreid over 15 jaár i.p.v. 
10 jaar, wegens financieringspro
blemen. Brazilië zou er bij ge
baat zijn als de kontrakten ver
broken mochten worden, maar Urenco 
houdt vast aan de kontrakten. 

Urenco en kernwapens 

Op gevaar af dat Urenco dirakteu
ren een woedeaanval zullen krijgen 
bij het lezen van deze tussenkop 
bestaat er toch een dergelijk ver
band. Engeland kan namelijk als 
kernwapenland vrijelijk net zoveel 
plutonium en uranium aan hun 
vreedzaam kernenergieprogramma 
onttrekken voor militaire doelen 
als ze wil. 
Onlangs gaf de voorzitter van de 
Engelse "SEP" voor het eerst toe 
dat plutonium afkomstig uit niet
militaire kerncentrales gebruikt 
was voor militaire doeleinden. Een 
hele serie regeringen had daarover 
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Oproep voor een demonstratie in 1978 

gelogen. (New Scientist, 27 maart 
1986}. Officieel mag door Urenco 
verrijkt uranium niet voor mili
taire doelen gebruikt worden. Ook 
al zou dat inderdaad niet gebeu
ren, dan bestaat er in Engeland 
toch een link tussen Urenco en de 
Engelse kernmacht. Het Engelse 
ministerie van Defensie heeft na
melijk naast de Urenco-verrij
kingsfabrieken in Capenhurst op 
eigen kosten nog een ultracentri
fuge-verrijkingsfabriek laten bou
wen voor de produktie van hoog
verrijkt uranium voor hun kernon
derzeeërs. De gebruikte technolo
gie is afkomstig van Urenco. Het 
Ministerie van Defensie verklaar
de dat het niet bouwen van deze 
militaire verrijkingsfabriek nega
tieve ekonomiese gevolgen zou 
hebben voor de belendende vreed
zame Urenco-fabriek. Hier is toch 
op z'n minst sprake van vermeng
ing van militaire en vreedzame 
kernenergie-aktiviteiten. 

uraniumbommen 

Een andere vreemde zaak is dat het 
Verdrag van Almelo verrijking tot 
boven de 50% niet uitsluit, mits 
het voor vreedzame doelen is. Wat 
dat inhoudt, bleek uit antwoorden 
op kamervragen. In Duitsland is 
vorig jaar de Thorium Hoge Tempe
ratuur Reaktor (THTR) in gebruik 
genomen. Deze verbruikt tot 93% 
verrijkt uranium, dezelfde verrij
king~graad als in uraniumbommen. 
Het is Urenco toegestaan zulk 
hoog-verrijkt uranium te produce
ren. In Nederland is verrijking 
tot boven de 10% weliswaar niet 
toegestaan, maar in Duitsland ligt 
dat anders. Gronau kan zonder 
moeite zo ingericht worden, dat 
tot 93% verrijkt uranium gemaakt 
kan worden. Duitsland beschikt 
dan in elk geval over de techniese 
mogelijkheid om atoombom-uranium 
te produceren. Tot nu toe wordt 
dat door de VS aan Duitsland gele-



verd, maar de VS hebben daar grote 
moeite mee. Gekombineerd met het 
feit dat het Verdrag van Almelo nu 
een opzegtermijn kent van slechts 
1 jaar, dat het Non-Proliferatie 
Verdrag met 3 maanden opgezegd kan 
worden en dat dit laatste verdrag 
in 1995 afloopt, opent dit inte
ressante mogelijkheden voor onze 
grote Oosterbuur. 
laserverrijking en opwerking 

Sinds de VS vorig jaar kozen voor 
laserverrijking als toekomstige 
technologie, hebben behalve Frank
rijk en Japan ook de Urencolanden 
hun onderzoeksinspanningen ver
sterkt gericht op uraniumverrij
king met behulp van lasers. West
Duitsland is daar met staatssubsi 
dies al sinds 1975 mee bezig. Maar 
ook Nederland en Engeland verrich
ten er steeds meer onderzoek naar. 

Uit vrees dat Europa op dit ge
bied achterblijft bij de VS zou
den Frankrijk en de Urencolanden 
graag zien dat de E.G. dit onder
zoek subsidieert, omdat het voor 
hen te duur wordt . Verder is her
gebruik van grotere hoeveelheden 
opgewerkt uranium ondoenlijk, 
zonder dat het opgewerkte uranium 
verrijkt wordt met lasers . Anders 
ontstaat er een ophoping van onge
wenste uraniumisotopen, die o.a. 
leidt tot een grotere stralingsbe
lasting voor de arbeiders in de 
verrijkingsfabriek. Overings doet 
o.a. Brazi lië al lang (sinds 1970) 
aan laserverrijkingsonderzoek. 
klachten in Dedemsvaart 

Desondanks heeft Urenco in Almel o 
jarenlang opgewerkt uranium ver
rijkt, ook al ontkende minister 
Van Aardenne dat in 1983 glashard. 
In 1985 gaf hij toe dat het wél 
gebeurde, na met bewijzen te zijn 
gekonfronteerd. Er was op zijn mi 
nisterie sprake geweest van konmu
nikatiestoornis. "Verrijking van 
opgewerkt uranium had o.a. plaats-

. gevonden'' in een oude demonstra
tiefabriek, die sindsdien afgebro
ken is. Het aluminium van de lei
dingen en centrifuges, dat daarbij 
vrijkwam werd in Dedemsvaart omge
smolten . Dat zou geen kwaad kun
nen, ware het niet dat in opge
werkt uranium resten plutonium, 
neptun i um en splijtingsprodukten 
zoals technetium en ruthenium 
voorkomen, die zorgen voor sterk 
verhoogde stralingsnivo's. 
Dit kwam pas in de openbaarheid 
nadat omwonenden geklaagd hadden 

dat ze last kregen van allerlei 
kwalen. Of dat nu kwam door de ge
loosde radioaktiviteit of andere 
stoffen is noet niet duidelijk . 
Wel verklaarde Urenco dat ze ver
zwegen had dat het betreffende be
drijf hun afvalaluminium smolt om 
te voorkomen dat het bedrijf in 
opspraak kwam. Een klaagster kreeg 
onlangs door de rechtbank een ver
bod opgelegd om het bedrijf te be
schuldigen van lozing van schade
lijke stoffen . 
In Gronau is de Urencofabriek er 
speciaal op gebouwd om opgewerkt 
uranium te verrijken. Er is ver
gaand geautomatiseerd en er is 
een speciale ontsmettingsafdeling 
om radioaktief besmette leidingen 
en kontaioers weer schoon te ma
ken. Urenco is de enige verrijker 
ter wereld die grote hoeveelheden 
opgewerkt uranium aksepteerd. De 
fabrieken in Frankrijk en de VS 
zijn daarvoor niet geschikt. Beide 
landen hebben al aangekondigd dat 
ze daarmee wachten tot hun nieuwe 
laserverrijkingsfabrieken zijn ge
bouwd. Dat zal niet voor 1995 het 
geval zijn. Intussen kan Urenco 
met deze speciale kontraktvoor
waarde orders in de wacht slepen. 
niet NPV-Ieden 

Een andere specialité is dat Uren
co aan niet-NPV-leden opwerking 
toestaat van door Urenco verrijkt 
uranium en het gebruik van pluto
nium dat door opwerking vrijkomt . 
De VS stellen als voorwaarden, dat 
het betreffende land lid is van 
het N. P.V. en dat voor elk geval 

apart toestemming gevraagd moet 
worden . Toch moest Zwitserland 
dat wel lid is van het N.P.V, ruim 
2 jaar op toestemming wachten, 
voordat ze hun eigen plutonium 
mochten gebruiken. Tegen die tijd 
was het plutonium alweer zo ver
ontreinigd, dat het tegen hoge 
kosten opnieuw gezuiverd moes.t 
worden. Hierna zegde Zwitserland 
hun verrijkingskontrakt met de 
VS op en sloot een nieuw kontrakt 
Urenco. 
De VS weigerden vanaf 1978 om Bra
zili~ verrijkt uranium te leveren. 
Urenco en Frankrijk hebben wat dat 
betreft minder last van skrupules. 
In de Splijtstop van mei 1985 
stond hoe Urenco Zuid-Afrika 
steunt door verrijking van Nami
bies uranium. Het argument van de 
Nederlandse regering dat niet is 
na te gaan welk uranium nu precies 
uit Namibië komt, moet als een 
brutale smoes beschouwd worden. 
Canada stelt namelijk wel de eis 
dat het uranium dat in hun fabrie
ken wordt verwerkt tot uranium
hexafluoride niet uit Namibië 
komt. Hun klanten voldoen aan deze 
eis . Het is duidelijk: Urenco kán 
deze eis wel stellen, maar wil het 
niet omdat een groot aantal 
Duitse klanten uranium uit Nami
bië koopt. Die willen ze niet ver-
1 iezen. 
Zou de vol gende Nederlandse rege
ring hier iets tegen willen doen? 
Moeten we wachten op een SPD-Grü
nen regering? Of komt er nog een 
revival van de AKS. Het is intus
sen treurig toe te moeten zien hoe 
dit allemaal doorgaat. 

• 
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Nota vestigingsplaatsen Herman Damveld 

Regering argumenteert zwak 
In janua·ri 1985 heeft de regering de nota .. Vestigings
plaatsen voor kerncentrales, deel a .. uitgebracht. 
Daarin werden zes vestigingsplaatsen voor kerncentra
les genoemd: Borssele, Eemshaven, Maasvlakte, Ketel
meer, Moerdijk en Westelijke Noordoostpolderdijk. 
Daarna kwam een inspraakronde en bleven er 3 plaatsen 
over, namelijk: Borssele, Eemshaven en Maasvlakte. Ke
telmeer valt af. Voor Moerdijk en Westelijke Noord
oostpolderdijk wordt het besluit uitgesteld tot uiter-
1 ijk 1 maart 1987: er za 1 eerst "nader onderzoek •• ver
richt moeten ·worden. Over deze regeringsnota 'heeft de 
Tweede Kamer in april gedebatteerd. In dit artikel zal 
ingegaan worden op argumenten die door de regering 
naar voren worden gebracht. 

Eerst de kwestie van wat de rege
ring noemt de "evenwichtige 
spreiding" van de lokaties ten op
zichte van de gebieden met de 
grootste vraag naar elektriciteit 
namelijk de Randstad, Noord-Bra
bant en Gelderland. Op grond van 
het kriterium van de regering be
treffende spreiding van lokaties, 
volgt zonder meer dat de Eems de 
slechtste lokatie genoemd kan wor
den. 
Dan de besluitvorming. Het is van 
belang voor de regio's dat de re
gering aankondigt dat er gebruik 
gemaakt kan worden van een aanwij
zing. Daarmee geeft de regering nu 
al aan, er niet voor terug te 
deinzen onwillige besturen via een 
aanwijzing tot medewerking te wil
len dwingen. 
Tenslotte een opmerking ~oor die
genen die denken: wij komen nu 
toch niet in aanmerking, dus we 
hoeven ons niet meer met kernener
gie bezig te houden. De regering 
is van plan om uiterlijk in 1991 
een nieuw st,ruktuurschema elektri
citeit~voorziening vast te stel
len. Daarin kunnen zo nodig (nieu
lr'Je) vestigingsplaatsen van kern
centrales worden meegenomen. Aan
gezien we moeten rekenen met een 
voorbereidingstijd van een jaar of 
twee, kunnen we er derhalve van 
uit gaan dat eenzelfde regering 
als de huidige rond 1989, dus over 
een jaar of drie, plannen voor nog 
meer kerncentrales in zal dienen. 
Ook daarom vinden we dat er een 
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halt toegeroepen moet worden aan 
kernenergie. Als we deze weg nog 
verder gaan· dan nu met de bestaan
de kerncentrales Dodewaard en 
Borssele, kunnen we er van uit 
gaan dat er steeds meer kerncen
trales komen. Ook wordt dan de 
drang om hoe dan ook een oplossing 
te vinden voor het afvalprobleem 
steeds groter. Het Noorden van het 
land zal dan zeker met nieuwe 
plannen voor proefboringen in 
zoutkoepels gekonfronteerd worden. 

Moerdijk 
Over de lokatie Moerdijk is al 
veel te doen geweest, niet in het 
minst door toedoen van de kommis
saris van de koningin van Bra
bant, Van Agt en minister Van 
Aardenne, die onderling afspraken 
hebben gema.akt. Daarom is het ge
heel terecht dat de Raro in haar 
advies konstateert dat de proce
dure in ongunstige zin belast is 
en dat de geloofwaardigheid van 
de procedure in het geding is. 
De Raro stelt over de Moerdijk: 
deze lokatie is "uit een oogpunt 
van bevolkingsdichtheid duidelijk 
zoveel minder geschikt dan de 
overige lokaties, dat reeds op 
9rond daarvan de voorkeur aan 
andere lokaties gegeven zou moe
ten worden". Bovend i en roept de
·ze lokatie "de meeste bezwaren" 
op "en is de relatief gezien onge
schikt". Op grond daarvan zou het 
naar onze mening voor de hand 

liggen, dat deze vestigingsplaats 
af zou vallen. 
De regering ziet het anders. De 
"positieve opstelling van de be
sturen" is namelijk een faktor 
met "een bizondere betekenis". 
Ook hebben de financiële proble
men een rol gespeeld bij de be
sliss~ng·om niet van Moerdijk af 
te zien. Dat roept de vraag op, 
hoe de regering van plan is te 
handelen als toch van Moerdijk af
gezien zou worden. Wordt de bij
drage in de schuldsanering (109 
miljoen) afgeschreven als een in
vestering waar niet uit is gekomen 
wat er van verwacht wordt, of gaat 
het een rol spelen bij een beslis
sing om Moerdijk toch te handha
ven, namelijk de rol van de vol
dongen feiten? 
De regering stelt dat er aanvul
lend onderzoek nodig is naar "de 
praktische konsekwenties van een 
eventueel te voeren waarborgings
beleid bij de lokatie Moerdijk". 
Vragen van.de Kamer over dit on
derzoek zijn zeer onvoldoende be
antwoord. 
Oe regering heeft een ambtelijke 
kommissie om advies gevraagd, maar 
het is nièt duidelijk of dit ad
vies openbaar gemaakt zal worden. 
Omdat het dezelfde groep als al
tijd is, die door de regering in
geschakeld wordt, is ~e uitkomst 
van het "nadere onderzoek" te 
voorspellen: het zal blijken dat 
f1oerdijk geschikt is, zodat van 
Agt alsnog zijn zin krijgt. 

Noord-oostpolder 
Wat deze plaats betreft zou er 
eveneens onderzoek plaats moeten 
vinden, namelijk naar de gevolgen 
van een ernstig ongeluk voor de 
drinkwatervoorziening. Daarbij 
valt het ons overigens op dat on
derzoek naar de termiese vervui
ling, naar herbesmetting indien de 
radioaktiviteit niet in één keer 
in het IJsselmeer terecht komt en 
naar de langdurige effekten van 
straling op organismen, er niet 
bij betrokken worden. Een beperkte 
opzet. Beter is het echter hele
maal van het onderzoek af te zien, 
door er geen kerncentrales te bou-



wen. 

Maasvlakte 
Een enkele opmerking over de ves
tigingsplaats Maasvlakte. De rege
ring stelt dat strijdigheid met 
het Struktuurschema Zeehavens "kan 
worden voorkomen, indien de nieuwe 
industriële aktiviteiten voldoen 
aan de eisen van het waarborg
ingsbeleid". Dus Rotterdam, dat 
bestuurlijk verantwoordelijk is 
voor de Maasvlakte, weet dat ont
wikkeling van zeehavenaktiviteiten 
belemmerd kan worden door een 
kerncentrale. Opvallend ook dat de 
regering stelt, dat er een aanwij
zing gegeven kan worden en dat als 
Rotterdam ook dan niet mee wil 
werken, "tegen haar, als eigenaar 
van de grond, een onteigenings
procedure moet worden gevoerd". 
Zover is deze regering blijkbaar 
bereid te gaan, om toch maar voor
al kerncentrales er door te druk
ken! 

Borssele 

Volgens de regering is Borssele 
"het meest aantrekkelijk". Deze 
beoordeling achten wij niet 
juist. De.Raro stelt in haar ad
vies dat "het totaaloordeel rela
tief weinig positief" is: maar de 
Raad acht Borssele toch relatief 
geschikt, zeker wanneer en zolang 
plaatsing van nucleair vermogen op 
twee of meer lokaties rond het 
IJsselmeerniet wenselijk wordt 
geacht." 
Hier leiden we uit af, dat Bors
sele lager gerangschikt moet wor
den dan plaatsen aan het IJssel
meer. Gegeven de beslissing van de 
regering om de keuze WNOP nu nog 
niet te maken, ligt het voor de 
hand om geen voorkeur uit te spre
ken voor Borssele en de besluit
vorming over Borssele ook op te 
schorten. 

Eemshaven 

Wat betreft een kerncentrale aan 
de Eems wijZen we op het bovenge
stelde over de zeer excentriese 
1 igging en de daarmee gepaard gaan
de grote netverliezen. In deel a 
wordt eveneens (pagina 132) de no
ta Waddenzee aangehaald, voor zo
ver die betrekking heeft op de 
vestigingsplaats Eems. De regering 
konkludeert: "Deze stellingname 
impliceert een zekere belemmering 
voor industriële vestigingen in 
Eems, zoals een kerncentrale, met 
name gezien de invloed van de te 

lozen hoeveelheden koelwater van 
een kerncentrale in relatie tot 
de ecologische waarde van de Wad
denzee." Op pagina 147 van deel a 
staat: "Toch wil de regering ook 
deze vestigingsplaats (de Eems 
dus) in procedure brengen, mede 
gezien het feit dat zij eventueel 
als alternatief kan dienen voor 
bijvoorbeeld de IJsselmeerlokatie, 
dit met name indien de PKB-proce
dure ertoe zou leiden dat alle 
IJsselmeerlokaties zouden wegval
len." De Eemshaven stond in 1985 
duidelijk lager genoteerd dan het 
IJsselmeer. 
De Waddenadviesraad konstateert 
dat indien de PKB-kerncentrales, 
voor zover relevant voor de loka
tie Eemshaven, wordt getoetst aan 
de PKB-Waddenzee "vele vragen open 
blijven". 
De Raad vindt dat op de vragen een 
antwoord moet worden gegeven voor
dat "een uitspraak over een moge
lijke vestiging van een kerncen
trale bij de Eemshaven kan worden 
gedaan". Een deel van de Waddenad
viesraad "wil hier echter aan toe
voegen dat beantwoording van de 
vragen kan plaatsvinden in het ka
der van de vergunningverlening bij 
een eventuele vestiging van een 
kerncentra 1 e." Met andere woorden: 

de minderheid vindt dat een uit
spraak over een mogelijke vestig
ing van een kerncentrale gedaan 
kan worden in het kader van de 
vergunningverlening. De Raad doet 
derhalve noch als geheel noch als 
minderheid nu al een uitspraak 
over de vestiging. 
Wat doet de regering in 1986? De 
voorzichtige toon waarmee in 1985 
in deel a wordt gesproken over de 
Eems is verlaten. De regering gaat 
voorbij aan de uitspraken van de 
Raro betreffende de Eems. De rege
ring legt de stellingname van een 
minderheid van de Waddenadviesraad 
zo uit, dat nu al wel een besluit 
over de vestiging genomen kan wor
den en dat de openstaande vragen 
later beantwoord kunnen worden. 
Ook de vraag op grond van welke 
argumenten de regering het eens is 
met de minderheid van de Waddenad
viesraad wordt geantwoord: zoals 
in deel d is aangegeven deelt de 
regering de mening van de minder
heid. Argumenten worden dus niet 
gegeven. Het gaat nu zo dat de re
gering de Eems verdedigt en open
staande vragen naar de toekomst 
verschuift. Alles om er maar voor 
te zorgen dat er nu zo snel moge
lijk besluiten genomen worden. 

• 
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Informatiemap 
Kalkar 1986 

De Stichting Kalkarproces heeft 
een nieuwe .brosjure uitgegeven. De 
'Informatiemap Kalkar 1986' 
schetst een overzicht van de ge
beurtenissen van de laatste jaren 
rondom de in aanbouw zijnde kweek
reaktor: de bouwkosten, de poli-. 
tieke besluitvorming, de belangen, 
de vergunningen en het verzet in 
de vorm van processen en akties. 
Aanleiding voor het uitgeven van 
de brosjute is het feit dat eind 
1985 boer Maas om persoonlijke re
denen af moest zien van verder 
procederen. Hij gaf.de fakkel over 
aan Willibald Kunisch, die bezwaar 
aangetekend heeft tegen een veran• 
dering van de inhoud van de reak
tor. Kunisch kan in zijn proces 
weer dezelfde hoofdpunten naar vo
ren brengen als eerder Maas. 
De Informatiemap Kalkar 1986 (80 
pagina's) i.s te bestellen bij 
Stichting Ka 1 karproces •. G. van 
Breevoort, 020-763253. (PvM) 

Studiedag Kalkar 

Op 6 juni is er in Arnhem een 
studiedag over de snelle kweek
reaktor in aanbouw - bijna klaar -
bij Kalkar vlak over de grens in 
Duitsland. Uitgenodigd te spreken 
zijn Nèderlandse en Duitse parle
mentariërs, wetenschapsmensen en 
natuurlijk de nieuwe Duitse klager 
in het juridies gevecht.tegen de 
bouw, dhr. Kunisch. 
Een kweekreaktor heeft veel meer 
veiligheidsrisiko's dan een gewo
ne kerncèntrale en een grote 
atoombomachtige explosie is niet 
meer uit te sluiten. Tijdens re
cent proefvullen van de reaktor
tank en koelcircuit met natrium 
lekte dit naar buiten. Er zijo 
rapporten over de verb.rossing en 
daarmee verzwakking van dé reak
torwand door de temperatuurschom
melingen en deze baren de deel
staatregering zorgen. Maar de 
druk uit Bonn is groot en mis
schien wordt toch al juli dit 
jaar de laatste deelvergunning 
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afgegeven, aanleiding tot·deze 
studiedag. 
Deze zaken, maar ook de vraag wat 
naburige gemeenten, groepen en 
bewoners kunnen doen ter onder
steuning van de pogingen het in 
bedrijf komen van de centrale 
tegen te houden, zijn de onder
werpen van deze studiedag. 
Plaats: Provinciehuis (Zuidgale
rij) Markt 11, Arnhem. 
Tijd: 6 juni, v.a. 10 uur zaal 
open; 10.30 begin tot 16.00 uur. 
Progra~: - s'ochtends: rol die 
gemeentes kunnen spelen, grens
overschrijdende risiko's, rampen
plannen; 
- 's middags: ongevalsmechanis
men, het juridies proces, het ,na
trium, de vergunningen en de 
deelstaatregering, mogelijkheden 
van verzet; 
~c.a. 15.00 u.: forumdiskussie. 

Zoek de wind 

Wie windenergie een warm hart toe 
draagt en het betreurt dat deze 
schone energievorm nog zo weinig 
toepassing vindt, heeft nu de mo
gelijkheid om woorden in daden om 
te zetten: koop samen met anderen 
een windturbine. De mensen die een 
windmolen willen kopen, bundelen 
hun krachten in een koöperatieve 
vereniging. Deze vereniging schaft 
zo'n turbine aan, en de elektrici
teit die ermee opgewekt wordt, 
gaat naar haar leden. 
Vrij simpel, of niet? Het lande
lijk Steunpunt Windmolenkoöpera
ties heeft om het nog eenvoudiger 
te maken de brosjure 'Zoek de 
wind; samen een windmolen kopen' 
samengesteld. Hierin staan aller
lei praktiese tips voor het op
richten van zo'n vereniging, een 
voorbeeld van een investerings
plan, en een aktieplan voor wind
molenaars in spe. Te bestellen 
bij ODE, 030-331328. Prijs· !6,
(incl. porto), 35 pagina's. (PvM) 
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De toekomst van Atoomvrijstaat 

De jaarlijkse paspoorthoudersters
vergadering van de Stichting 
Atoomvrijstaat zal dit jaar gehou
den worden tijdens een kampeer
weekend op 23-24-25 mei. Voor dit 
weekend is een ruimte gereserveerd 
op het kampeerterrein de Paasheu
vel bij Vierhouten op de Noord
Veluwe. 
Tot nu toe is slechts een handje
vol mensen bezig met alle lopende 
zaken binnen Atoomvrijstaat. Om
dat zij vinden, dat er met de 
Stichting meer moet gaan gebeuren 
organiseren ze een diskussieweek
end. 
Het wordt tijd dat er een nieuwe 
frisse wind (een bezem is nog niet 
nodig) door Atoomvrijstaat gaat. 
De balans van de afgelopen 2i jaar 
eens worden opgemaakt. 
Aan de strijd tegen kerncentrales 
is nog maar weinig inhoud gegeven. 
Ook met de stukken grond die we al 
hebben willen we meer. Het is toch 
te gek, als daar komende zomer 
geen gebruik van wordt gemaakt! 
Wie organiseert vakantiekampen op 
het kampeerterrein van Atoomvrij
staat? Wie helpt de verschillend~ 
stukken bos onderhouden? Wie helpt 
met het opknappen van het huis ••• ? 
Het doel van het weekend moet nu 

wel duidelijk zijn. We willen men
sen met goede ideeën, die ons hel
pen met het inhoud geven aan de 
doelstellingen van Atoomvrijstaat. 
Voorlopig programma: 
Vr. 23-5 tentje opzetten, wat 
ideeën spuien, wat kletsen en naar 
muziek luisteren. 
Za. 24-5 9.30 ontbijt, 10.30 'Talk 
Show', waarbij de, toch vaak ver
schillende, ideeën van enkele men
sen die al een·tijd aktief zijn 
binnen Atoomvrijstaat, duidelijk 
moeten worden, 12.30 lunch, 13.30 
DE JAARVERGADERING. 16.00 groepjes 
praten over de toekomst van Atoom
vrijstaat, 18.00 diner van Rampen
plan, 20.00 bespreken van de re
sultaten van de groepjes daarna 
feest. 
Zn. 25-5 10.00 ontbijt. Verder kan 
de dag nog op alle mogelijke ma
nieren worden ingevuld, b.v. 'zure 
regen' wandeling, bezoek aan het 
Harde, waar kernwapens liggen op
geslagen, enz. enz. 
Uiterlijk 21.00 keert iedereen 
huiswaarts. 
Tijdens de verschillende bijeen
komsten zal voor kinderopvang wor
den gezorgd. Voor meer informatie: 
Atoomvri_jstaat, 020-846781. 

Wie duurzame energie heeft, 
heeft de toekomst 
"Nederland kan omstreeks het jaar 
2050 met duurzame energiebronnen 
in zijn energiebehoeften voorzien, 
als het energieverbruik flink 
wordt teruggedrongen. Kernenergie, 
kolen, en gas zijn dan niet meer 
nodig." Dit was de aantrekkelijke 
konklusie van de studie 'Onbeperkt 
houdbaar' van Kornelis Blok, eind 
1984 uitgegeven door Stichting Na
tuur en Milieu. Met de brosjure 
'Wie duurzame energie heeft, heeft 
de toekomst' wil Natuur en Milieu 
de hoofdpunten van 'Onbeperkt 
houdbaar' voor een breder publiek 
toeg~nkelijk maken. 
'Als we al die milieugroepen moe
ten geloven mogen we helemaal niks 
meer' wordt wel eens gezegd. 'Geen 
kolen, geen kernenergie, wat dan 
wel?' Allereerst net energiever-

bruik drasties verminderen: het 
is besparen of verzuipen. De bro
sjure gaat uitgebreid in op de 
mogelijkheden van besparen in het 
huishouden, in de industrie en in 
de vervoerssektor. Daarna wordt 
bekeken hoe groot het aanbod van 
duurzame energie in Nederland zal 
zijn. En tenslotte antwoord op de 
vraag: kunnen duurzame energie
bronnen voldoende energie leveren 
om de vraag die overblijft, nadat 
de besparingen zijn gerealiseerd, 
te dekken? Ja dus! 
De brosjure (28 pagina's) is te 
bestellen door storting van 
slechts !1,50 (incl porto) op gi
ro 2537078 t.n.v. St Natuur en 
Milieu te Utrecht o.v.v. 'Wie 
duurzame energie heeft'. (PvM) 

Kernafval 

De Stichting Natuur en Milieu 
schreef op 16 april een brief aan 
alle Kamerfrakties met het verzoek 
om het Nederlandse kernafval niet 
in de Derde Wereld te d~mpen. De 
brief was gericht op het kernener
giedebat van 21 april dat door een 
ordevoorstel van PvdA-er Zijlstra 
niet doorging. 
CDA-woordvoerder Lansink had zijn 
rede al wel aan de pers uitgedeeld. 
Daarin stond dat Lansink het niet 
voor de hand vindt liggen om het 
afval naar de Derde Wereld te 
brengen; er zijn nogal wat techni
sche en financiële problemen. De 
flauwe slimmerik meent vervolgens 
uit de brief van Natuur en Milieu 
op te kunnen maken dat de club wel 
voor de andere opslagopties is. 
Lansink vindt het dus niet voor de 
hand liggen om afval in de derde 
wereld te dumpen. Met andere woor
den:hij sluit niet uit dat het zou 
kunnen gebeuren. En dat is nu pre
cies waar Natuur en Milieu bang 
voor is. 

De Stichting zoekt steun bij onder 
andere ontwikkelingsorganisaties 
en de Raad van Kerken om de 'Derde 
Wereld'-optie onmogelijk te maken. 
Volgens Ludie Olthof wordt het een 
lang lopende aktie. Volgend jaar 
komt het kernafvalprobleem weer 
voor behandeling in de Tweede Kamer. 
Het is belangrijk dat dan duidelijk 
is gemaakt dat alle reger'fngsap--· 
ties voor de opslag van kernafval 
onaanvaardbaar zijn. Om te beginnen 
met opslag in de Derde Wereld. 

Een ander optie die met het buiten
land te maken heeft is om het kern
afval mee te geven met de bouwer 
van de nieuwe kernacntrales. Een 
Tweede Kamer-delegatie die onlangs 
in Canada was meldde dat dit land 
bere.id zou zijn het afval mee te 
nemen als CANDU de centrales mag 
bouwen. In 1991 nemen de Canadezen 
een beslissing over de opslag in 
graniet. Als dat akkoord bevonden 
wordt, dan zou daar ook buitenlands 
afval bij kunnen. (MH} 
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Tsjernobyl: ramp voor koalitie 
CDA en VVD zijn behoorlijk geschrok
ken van Tsjernobyl. Niet zozeer omdat 
kernenergie veel gevaarlijker blijkt 
dan ze dachten, maar vooral omdat 
het roet in hun verkiezingseten gooit. 
De eerste dagen overheersten nog de 
arrQgante reakties: .. de.Russen bouwen 
veel onveiliger centrales, en ze 
weigeren om voor fouten uit te komen. 
Kerncentrales in het westen zijn veel 
beter ... 
Naarmate de ongerustheid onder de 
bevolking toenam en de opiniepei-
l i ngen 2 .z·ete 1 s verl i es voor CDA en 
VVD aangaven, werden ze voorzichti
ger. De beslissing over de plaatsen 
voor nieuwe kerncentrales is voor on
bepaalde tijd uitgesteld. Lansink en 
Braams dienden namens CDA en VVD 
een motie in, tijdens het Kamerdebat 
op 9 mei, om alle voorbereidingen op 
te schorten en na analyse van het 
ongeluk in Tsjernobyl een algemene 
herbezinning over kernenergie te hou
den. Uitdrukkelijk zei Lansink erbij 
dat dat ook op de bestaande kerncen
trales kon slaan. In ee.n poging de 
PvdA wind uit de zeilen te nemen 
gingen CDA en VVD ná het debat nog 
verder: 11Waarom zoveel drukte over 
nog te bouwen kerncentrales terwijl er 
nu twee draaien. Die moeten maar eens 
grondig onderzocht worden! "·' spraken 
Oe Vries en Nijpels ernstig op 11 mei. 
Een dag later wist het NOS-Journaal te 
melden dat CDA en VVD het besluit over 
nieuwe kerncentrales zo'n twee jaar 
willen uitstellen. Uit de uitspraken 
van Lubbers en Nijpels viel dat niet 
te halen. Uitstel tot na de kabinets
formatie, zei Lubbers. Die overigens 

Strategiedag 
Het Landelijk Platform tegen Kern
energie, dat samenwerkingsverband 
van allerlei milieuorganisaties en 
anti-kernenergiegroepen, heeft be
sloten om op 21 juni a.s. een stra
tegiedag te organiseren. Op deze dag 
zullen de akties en kampagnes voor na 
de zomervakanite besproken kunnen wor
den. 
De globale opzet van de dag is als 
volgt: een aantal inleidingen over de 
stand van zaken op het gebied van de 
(kern)energ1e-politiek en voorstellen 
voor nieuwe aktiviteiten. Vervolgens 

op 2 me·i nog tot ameri kaans·e en neder
landse ondernemers zei dat de ramp 
in Rusland "geen trendbreuk zal bete
kenen in de verdere ontwikkeling van 
kernenergie". 
De_PvdA kan haar geluk niet op, zo 
lijkt het. Den Uyl en Kok verklaren 
zich tot geharnaste tegenstanders van 
kernenergie. Zijlstra gooide in een 
Capitool-uitzending {4 mei) de eigen 
glazen in door van het debat met 
Winsemius een doorzichtige verkie
zingsstunt te maken. De PvdA was zo 
druk bezig zich te onderscheiden van 
CDA en VVO, dat ze tegen de motie 
Braams/Lansink stemde, terwijl bij
voorbeeld PSP en CPN dat wel deden. 
Bij die laatste stond voorop dat de 
motie een totale herbezinning op kern
energie in het vooruitzicht stelde·. 
Even later stemde de PvdAfraktie, na 
een fikse interne ruzie, tégen een 
PSPmotie, die 11direkte sluiting .. van 
Dodewaard en Borssele eiste. Om kom
mentaar gevraagd zegt Zijl st ra daar
over: 11direkte sluiting betekent vol
gens ons een noodstop. Dat is gevaar
lijk. Wij hebben wel voor moties van 
PPR en EVP gestemd die pleiten voor 
sluiting op termijn. Het beste moment 
is de splijtstofwisseling ... 
Willems {PSP): 11dat is een onzinargu
ment. Natuurlijk willen wij geen nood
stop. Maar het is goed mogelijk de 
centrales snel stil te leggen. Die 
splijtstofwisselingen zijn pas over 
maanden. De PvdA heeft het nog steeds 
moeilijk met kernenergie. Ze willen 
geen definitieve stopzetting. Zijlstra 
heeft het vaak over een moratorium van 
5 jaar en dan verder zien." • 

zullen in kleinere groepen de voorstel
len worden besproken en aan het eind 
van de dag kunnen afspraken gemaakt 
worden. 
Er zal onder andere gesproken worden 
over Kalkar, rond het voorstel voor 
een demonstratie in .dit najaar. Daar
naast komt Vereniging Milieudefensie 
met het plan om in het komend jaar een 
kampagne rond de alternatieven op te 
zetten. 
Voo.r informatie kun je over een paar 
weken terecht bij: 
Landelijk Pl'atform tegen Kernenergie 
p/a Tweede Weteringsplantsoen 9 A'dam 
tel. 020-221366 • 



Bijlage( tje) 
Dit is een nog snel eventjes in el
kaar gezette bijlage bij Splijtstop. 
Met wat informatie over akties die 
geweest zijn, het bericht over een 
diskussie over het al dan niet or
ganiseren van een demonstratie, en 
wat wetenswaardigheden uit het partij
politieke veld. Op het ongeluk zelf 
en de konsekwenties voor de anti
kernenergiestrijd in Nederland en 
daarbuiten komen we in het volgende 
nummer van Splijtstop uitgebreid te
rug. 
Bijzondere vermelding verdient de aktie 
.. Ouders tegen straling ... De initiatief
nemers vinden dat de overheid de be
volking niet goed genoeg informeert 
over de risiko's van de extra stra
ling die in het voedsel zit, en over 
maatregelen die je kunt nemen om met 
name kleine kinderen te beschermen. 
Zeker nu Winsemius het sein op 11 Veilig 11 

heeft gezet is deze aktie belangrijk. 
De straling is afgenomen, maar veilig 
is het zeker niet. Elke extra straling 
betekent extra kankergevallen in 
Nederland. De overheid werkt ook te
veel met gemiddelden, terwijl in som
mige delen van het land hogere straling 
is.gemeten dan elders, en niet ieder 
mens evenveel weerstand heeft. 
Meer informatie bij: Ouders Tegen 
Straling, 020-627499/737102/270328 • 

Géén demonstratie 
Een aantal mensen ven Stem tegen Kern
energie werkten in het weekend van 4 
mei aan het idee om een landelijke de
mostratie tegen kernenergie te organi
seren die op tweede pinksterdag, de 
maandag voor de verkiezingen zou moeten 
plaatsvinden. Immers,veel mensen hadden 
na de ramp in Tsernobyl behoefte om 
iets te doen en hun verzet tegen kern
energie te uiten. 
Een extra vergadering van het landelijk 
komitee besloot op 5 mei echter om geen 
demonstratie te organiseren. De meeste 
regionale platforms die het weekend wa
ren afgebeld bleken voorkeur te geven 
aan extra regionale aktiviteiten. Men 
vroeg zich ook afof er wel zoveel men
sen in die korte tijd op de been te 
brengen waren. Het middel demonstratie 
is de laatste jaren in de anti-kern
energiebeweging niet meer zo aantrekke
lijk gebleken. Bovendien, een demonstra· 

Aktiemateriaal 
Het Komitee Stem tegen K~rnenergie be
sloot om niet meer Energie-kies-kran
ten bij te laten drukken. Het kwart 
miljoen dat voor de ramp in Tsjernobyl 
al klaar lag is inmiddels over het hele 
land verspreid. 
Wel heeft het komitee 11.000 nieuwe af
fiches laten drukken met een variant op 
het bestaande:Stem tegen Kernenergie
Tsjernobyl kan overal. Dit affiche is 
nu op alle steunpunten van de kampagne 
te krijgen. In totaal zijn een kleine 
40.000 affiches gedrukt en verspreid. 
Het 1 ande 1 ijk komitee roept de p 1 a a tse
lijke groepen en individuen op om in 
deze laatste week voor de verkiezingen 
nog eens langs de verkiezingsborden te 
gaan om die te beplakken met de affiches. 

Daarnaast zullen komende zaterdag in 
een aantal landelijke en een zestal re
gionale kranten weer advertenties komen 
met de oproep om tegen kernenergie te 
stemmen. 
De kampagne heeft tot nu toe veel geld 
gekost. Het tekort bedraagt momenteel 
30.000 gulden. 112.000 is gedekt door 
garantieleningen. De rest moet de komen
de weken door donaties binnenkomen. 
6.000 'oude' donateurs hebben vorige 
week een acceptgiro van het Fonds Mi
lieuvriendelîjk Energiebeleid in de 
bus gekregen. De helft van het geld 
dat hiermee binnenkomt is voor de StK
kampagne, de rest voor toekomstige 
aktiviteiten. • 
tie dient vaak om iets aan de orde te 
stellen, dat was nu niet nodig. De na
delen van kernenergie werden dag in dag 
uit breed uitgemeten door de media. Ten
slotte speelde nog het argument dat op 
17 mei in Woensdrecht wordt gedemon
streerd tegen de kruisraketten, een de
monstratie waar deeld dezelfde mensen 
heen zullen gaan. 
Het komitee koos ervoor extra aktivitei
ten op decentraal nivo te stimuleren en 
de publiciteitskampagne op te voeren. 
Er komt dus voor de verkiezingen geen 
landelijke demonstratie. Het is wel zo 
dat in BONK-BIVAKkringen ideeën leven 
om in juni een demonstratie te organi
seren, maar daar bestaan op dit moment 
nog geen konkrete plannen over. • 



DODEWAARD 
DICHT 

T W E E D E P I N K S T E R D A 4 

14 UUR. 

SYMBOLISCHE STILLEGGING VAN DODEWAARD 
===~=~=========~=:=================== 

1 9 

In Tsjernobyl ontbrak een v~iligheidskoepel, waardoor 
een ramp mogelijk werd. Dat kan alleen in Rusland ? 
Onzin. 
De reaktor in Dodewaard mist een vergelijkbare veilig~ 
heidskoepel. All,e reden om Dodewaard ogenblikkelijk stil 
te leggen. 
Dankzij de gedaalde olieprijzen is sluiting van Dodewaard 
ook financieel een aantrekkelijke zaak geworden. 
Dus: waar wacht de regering nog op ! ? 

politiek 

In een Open brief heeft de Vereniging Milieudefensie op 
.13 mei de sluiting van de kerncentrales in Borssele en 
Dodewaard geëist. V6ór de verkiezingen willen we graag 
duidelijkheidvan de grote politieke partijen: PvdA, CDA, en 
VVD. 

aktie 

om de eis publicitair kracht bij te zetten gaan we ~P 19 
mei om 14 uur over tot een symbolische stillegging van 
Dodewaard. we doen de centrale op .. sl0 t. 
De New Yorkse kunstenaar Christo heèft aangeboden de Kal
kar-kweekreaktor "in·te pakken". 
Laten wij hetzeLede doen met Dodewaard. Neem behangrollen 
en spand<.1eken mee die·we aan de hekken kunnen ophangen. 

STEM TEGEN KERNENERGIE. KIES VOOR HET MILIEU. 
TSJERNOBYL KAN OVERAL 

stem ··:·--J·-··--····-, 
TEGEN : 
kernenergie · 
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