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VAN DE ADMINISTRATIE 

Het laatste nummer van Splijt
stop is het vijfde van deze 
jaargang. Aangezien jullie be
taald hebben voor zes nummers, 
hebben jullie als abonnee van 
Splijtstop eigenlijk nog recht 
op één nummer. 
Dat nummer komt er dus niet. 
Mensen die"dat op prijs stellen 
kunnen daarvoor in de plaats 
drie gulden terug vragen. Dat 
moet als volgt: 
Een briefkaartje naar Splijt
stop met naam, adres, postcode, 
gironummer of banknummer inclu
sief gironummer van de bank. 
Het briefkaartje moet voor 15 
december 1986 binnen zijn. 

Het geld dat Splijtstop na be
taling van alle rekeningen over 
houdt, wordt vanzelfsprekend op 
een of andere wijze gebruikt 
voor de anti-kernenergiestrijd. 
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We zeggen het zonder vreugde en 
zonder gevoel van opluchting: dit 
is het laatste nummer van Splijt
stop. 
Het gaat al een tijd lang niet zo 
goed met de AKB-pers. Alweer ge
ruime tijd geleden voelden de re
dakties van drie bladen binnen de 
beweging: Onderstoom, LEK-bulle
tin en Atoom Alarm, zich genood
zaakt om een fusie aan te gaan. 
Vooralsnog durfde een vierde 
enigszins vergelijkbaar blad -Al
licht- het aan om op zelfstandige 
voet verder te gaan. Doel van de 
fusie was de vele journalistieke 
en redaktionele werkzaamheden te 
bundelen ten behoeve van meer ef
ficiëntie, meer kwaliteit en een 
groter abonne-bestand. Uitgangs
punt was ook dat door de samen
werking het aantal abonnementen 
nog verder zou kunnen stijgen. 
Misschien niet op korte termijn, 
want andere kwesties hadden op dat 
moment meer de politieke aandacht 
van (on)afhankelijk links. Maar 
dan toch wel op wat langere ter
mijn. 
Eind april gebeurde datgene, 
waarvoor vanuit de anti-kernener
giebeweging door de jaren heen 
gewaarschuwd was: een forse ramp 
met een kerncentrale. Niemand 
kan op zoiets hopen. Het gaat dan 
ook om een volstrekt vreugdeloos 
gelijk-krijgen. Tot dan toe wa
ren er goede verklaringen te ge
ven voor de verminderde aktivi
teit van de nederlandse AKB: 
- Andere zaken als kruisraket-
ten en werkloosheid, die veel aan
dacht opeisten. 
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- De vermoeidheid van het vechten 
tegen de politieke bierkaai: zelfs 
het protest van miljoenen mensen 
werd achteloos terzijde geschoven 
om ruimte te maken voor de no-non
sense politiek van de CDA/VVD
koalitie. 
- Ook de onderlinge verdeeldheid 
over de te volgen strategie speel
de de beweging parten. 

blad van een beweging 

Splijtstop heeft zich steeds 
spreekbuis en diskussie-platform 
gevoeld van een beweging. Dat 
houdt dan ook in dat tenminste 
voor een deel het bestaan van de 
beweging voorwaarde is voor het 
voortbestaan van het blad. Zoiets 
moet niet al te eng opgevat wor
den, bij verminderde beweging kan 
een blad ook proberen borg te 
staan voor een stukje kontinui
teit. En dat hebben we dan ook 
geruime tijd zo goed mogelijk pro
beren te doen. 
Logieserwijs kon na de ramp met de 
kerncentrale in Tsjernobyl een op-
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leving verwacht worden van de AKB. 
Die opleving is uitgebleven. In 
tegenstelling tot hetgeen bijvoor
beeld in de Bondsrepubliek gebeur
de, waar felle betogingen werden 
gehouden, werd in Nederland berus
tend gereageerd op de gebeurtenis
sen in Tsjernobyl. 
Opnieuw zijn plausibele verklaring~ 
en aan te voeren. Precies in ver
kiezingstijd, werd met name van de 
zijde van het CDA met onthutsende 
politieke handigheid op de ontwik
kelingen ingespeeld. Niet alleen 
de nieuwe kerncentrales moesten 
ter diskussie staan, ook het open
blijven van Borssele en Dodewaard. 
Mogelijk staat het nog steeds ter 
diskussie, maar de beide centrales 
hebben nog geen uur minder ge
draaid. De risiko's werden als 
vanouds getrotseerd en de produk
tie van nieuw radioaktief afval 
ten dienste van een portie mega
watts ging door. Degenen die waar
schuwden tegen de politieke mooi
praterij bleven roependen in de 
bekende woestijn. 

Al met al, kun je zeggen, nog geen 
reden om daar een goed blad aan op 
te offeren. Blijf maar aan de kaak 
stellen. Blijf maar informatie ver
zamelen en doorgeven. 
We hebben dat zeker overwogen, maar 
naast het feit dat we niet meer 
echt het gevoel hadden blad van een 
beweging te zijn, speelden ook nog 
andere faktoren een rol. Die hadden 
in de eerste plaats te maken met de 
persoonlijke achtergronden van de 
individuele redaktieleden. Voor 
steeds meer redaktieleden gold, 
dat ze te weinig tijd overheilden 
om aan het blad te werken. Voor 
enkele redaktieleden gold - door 
omstandigheden als: onvoldoende 
beweging, geen stijging van het 
aantal abonnees etc. - een vermin
derde motivatie. Wanneer steeds 
minder mensen al het werk moeten 
opknappen, dat bij het produceren 
van zo'n blad komt kijken, levert 
dat op den duur een bedreiging op 
voor de kwaliteit van het blad. We 
hebben die zaken op een rijtje ge
zet, gewikt en gewogen. De konklu
sie was: we nemen riiet het risiko 
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van de zaak te laten verlopen; we 
stoppen nu. 

definitief einde? 

Is dit nu het defintieve einde van 
een blad, van een beweging. Nee, 
natuurlijk niet. De beweging is 
minder, maar niet dood. Steeds 
weer zullen mensen in verzet ko
men tegen levensbedreigende ont
wikkelingen. Op andere plaatsen 
en in andere vormen hopen we daar 
zelf ook een steentje aan bij te 
blijven dragen. Die strijd zal 
doorgaan, want die strijd moet 
doorgaan. 
Daarbij zal ongetwijfeld ook weer 
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gediskussieerd worden en er zal 
informatie uitgewisseld worden. Er 
zullen vast ook weer nieuwe blaad
jes en bladen komen, waarin -dat ge
kanaliseerd wordt. Maar wat ons be
treft nu even niet meer via Splijt
stop. 
Dat wil zeggen, we hebben daar nog 
êên voorbehoud bij te maken. Als 
er ergens een groepje mensen is, 
die dat wel een uitdaging lijkt: 
een blad maken, dan willen we met 
die mensen wel serieus in gesprek 
gaan over de mogelijkheid de uitga
ve van Splijtstop over te nemen. 

• De redaktie 

In dit nummer 
Aktie Schoonstroom. Maak kernenergie overbodig 

Eén jaar na Tsjernobyl gaan we naar Borssele 

Sible Schöne: Basisbeweging is aan eigen sukses 
tenonder gegaan 

Na Tsjernobyl: Konierenties bij de vleet 

Lessen van Tsjernobyl 

Windmolens in de stad 

Proefboringen zijn in voorbereiding 

Kalkar is bijna een monument 

Ook 'veilige' kerncentrales geven ongelukken 

Wat komt er na Splijtstop? 
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Aktie Schoonstroom 

Maak kernenergie overbodig Sible Schöne 

Na Tsjernobyl heeft de regering zich gedwongen gezien 
haar plannen voor nieuwe kerncentrales tot 1988 in de 
ijskast te zetten. Wat de regering echter weigert, is 
een beleid te voeren om kernenergie overbodig te maken. 
Milieudefensie wil met de aktie Schoonstroom duidelijk 
maken dat dit wel moet gebeuren. De aktie heeft twee 
belangrijke doelstellingen: de eerste is de publieke 
opinie duidelijk te maken dat er een aantrekkelijke 
energievoorziening mogelijk is zonder kernenergie; 
de tweede is gemeenten en distributiebedrijven te 
stimuleren tot een aktiever beleid. 

Beide doelen zijn van groot belang. 
Na Tsjernobyl zullen nog maar wei
nigen in Nederland kernenergie 
een veilige technologie vinden. 
Desondanks is er (nog?) geen spra
ke van massaal verzet tegen de 
nieuwe en bestaande kerncentrales. 
Eén van de oorzaken hiervan is 
volgens Milieudefensie dat vele 
mensen er onvoldoende van over
tuigd zijn dat het anders kan. 
Velen zien kernenergie als iets 
onvermijdelijks, als een noodza
kelijk kwaad. De technologie is 
niet tegen te houden. 
De aktie Schoonstroom wil deze 
opvatting doorbreken door de 
alternatieven dichterbij te 
brengen: als 30% van de gemeen
ten dezelfde isolatienormen 
voor woningen hanteert als 
Schiedam sparen we voldoende 
gas uit om Borssele te kunnen 
sluiten; tien uitvindingen als 
de energiezuinige lamp maken 
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één nieuwe kerncentrale over
bodig; etc. Geen algemene, 
abstrakte verhalen, maar de 
diskussie over techniek 
dicht bij de mensen brengen. 

Dan de tweede doelstelling. In 
alle plannen die de milieubewe
ging de laatste jaren als alter
natief voor kernenergi.e heeft 
gepresenteerd is er een centrale 
rol weggelegd voor energiedistri
butiebedrijven en gemeenten. 
De reden hiervoor is dat een ak
tief besparingsbeleid een nauw
keurige kennis vereist van het 
verbruik van gas en elektriciteit. 
Daarnaast is het uiteraard van 
belang op de hoogte te zijn van de 
vele besparingsmogelijkheden. 
De (gemeentelijke, intergemeente
lijke of provinciale) distributie
bedrijven voldoen aan deze voor
waarden. Ze zijn daarom bij uit
stek geschikt om warmtekracht-

installaties en windmolens te 
plaatsen en om energiebesparende 
technieken als bv. hoogrendement
ketels en zonnekollektoren op gro
te schaal iri te voeren. 
De afgelopen jaren zijn door enke
le tientallen plaatselijke energie
groepen goede, vaak zeer gedetail
leerde voorstellen in deze rich
ting gedaan aan gemeenten en 
energiebedrijven. Te vaak zijn 
deze in de kast blijven liggen. 
Niemand binnen het energiebedrijf 
pakte de plannen op. Niemand voel
de er zich voor verantwoordelijk. 
Met name dit probleem wil de aktie 
Schoonstroom aanpakken. Centraal 
in de lokale aanpak staat de eis 
dat gemeenten en energiebedrijven 
mensen moeten aanstellen die werk 
maken van energiebesparing en de
centrale opwekking. 
De gekozen benadering is te zien 
als een aanvulling op die van het 
projekt lokaal energiebeleid van 
het Centrum voor Energiebesparing, 
waarin de WED sinds een klein jaar 
is opgegaan. Voordeel van de 
Schoonstroomaanpak is dat ook min
der in lokaal energiebeleid gespe
cialiseerde groepen ermee aan de 
slag kunnen. 

De aktie Schoonstroom is nog maar. 
net begonnen. Het is de bedoeling 
dat de aktie nog een behoorlijke 
tijd loopt en gaat funktioneren 
als een soort parapluaktie, waar
binnen allerlei initiatieven moge
lijk zijn. 
Op dit moment is er voldoende 
materiaal voorhanden om lokaal aan 
de slag te kunnen. Er is een aktie
handleiding, een nota die aan de 
gemeente kan worden aangeboden, 

. er is een krant voor kritische kon

. sumenten, een affiche en er zijn 
stickers (aktie Schoonstroom, gega
randeerd zonder radioaktiviteit; 
windmolen huren? Bel uw energie
bedrijf). 
Daarnaast wordt druk gewerkt aan 
de voorbereidingen van een lande
lijke publiciteitscampagne, die 
o.a. goede initiatieven in het 
zonnetje wil zetten. 
Belangstellenden voor de aktie 
Schoonstroom kunnen kontakt opne
men met Milieudefensie (020-221366)• 



Puk van Meegeren 

Eén jaar na Tsjernobyl 
gaan we naar Borssele 

Foto: Gerard Versebooten 

Internationaal is afgesproken om de kernramp in Tsjer
nobyl êên jaar na dato te herdenken. In Nederland zijn 
de voorberei~ingen hiervoor al gestart. De basisgroe
pen tegen kerngeweld en militarisme denken aan een 
driedaagse aktie bij Borssele. Wat er op 26 april 1987 
zal gebeuren ·is echter nog niet helemaal duidelijk. 

Oe basisgroepen willen het een
jarig jubileum beginnen met de op
bouw van een tentenkamp bij Bors
sele op vrijdag 24 april, waar dan 
een kultureel programma zal plaats
vinden. Zaterdagochtend om 8 uur 
start een menselijke blokkade van 
alle toegangspoorten van het kom
plex. Mocht dit door de politie 
onmogelijk worden gemaakt, dan 
schuift de blokkade op tot waar de 
afzetting is. Het is de bedoeling 
dat de blokkade 28 uur duurt. Na 
afloop is er zondags een manifesta
tie. 'De kombinatie van manifesta
tie en blokkade is gekozen, omdat 
dit een laagdrempelige aktie is 
waaraan velen kunnen deelnemen, die 
die tevens bedreigend is', aldus 
de basisgroepen. 
De blokkade eindigt door over te 
gaan in een demonstratie. Vanuit 
het dorp Borssele zal een optocht 
langs alle toegangspoorten trek
ken, alwaar de blokkade-mensen wor
den opgehaald. Daarna gaat de stoet 
naar het manifestatie-terrein . 
De diskussie tussen basisgroepen en 

andere anti-kernenergieklups over 
de opzet van de aktie spitsen 
zich vooral op het punt van lage -
hoge drempel toe. Sommigen mensen 
vinden zo'n kombinatie van blokka
de en manifestatie niet laagdrem ... 
pelig genoeg, en zijn bang. dat daar· 
om de deelname niet erg gr~ot zal 
worden. Het is een afweging tussen 
brede ondersteuning van de aktie 
enerzijds en een dreigend karakter 
anderzijds. Hopenlijk vinden de 
diverse groepen overeenstemming in 
een opzet waarin beide elementen 
voldoende aanwezig zijn. 

zeven keer rond 

Tijdens de blokkade, demonstratie 
en manifestatie is er ruimte voor 
andere akties, mits deze vallen 
binnen de 'filosofie' van deze to
tale aktieopzet. 
Enkele idee~n: 
- 31 kruizen plaatsen ter nagedach
tenis aan de doden van Tsjernobyl 
plus een oneindig aantal andere 
kruisen om de doden die nog komen 

gaan te symboliseren . 
- van de 25 landen die kerncentra
les hebben de vlaggen halfstok 
hangen. 
- landkaart maken van Europa 
(heel groot) met daarop aangege
ven de plaats waar kerncentrales . 
staan. 
- in de omgeving van Borssele met 
borden of geschilderd op de weg de 
gevarnezone's aangeven. 
- 7 keer rond de centrale trekken 
om daarmee de ineenstorting van 
het mondiale kernenergieprobleem 
té symboliseren (Jericho). 
- aandacht voor alternatieven vra
gen door windmolens te bouwen. 

Het idee om aktie te voeren bij 
Borssele is gebaseerd op het feit 
dat hier veel aktiviteiten van de 
kernindustrie (zullen gaan) plaats
vinden.. Borsse 1 e is de groots te 
kerncentrale in Nederland. Het is 
ook de aangewezen plek v-or de 
'tijdelijke opslag' (50-100 jaar) 
van radioaktief afval. En het is 
de belangrijkste vestigingsplaats 
voor een eventueel nieuw te bou
wen kerncentrale. 

Het 'waar' en 'wanneer' is bekend. 
We moeten nog even wachten op het 
'wat', maar noteer 'de datum 24-25-
26 april 1987 vast in je agenda. 
Tot ziens in Borssele . • 
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Sible Schöne: 

Basisbeweging is aan eigen sukses 
tenonder gegaan 
Op 17 oktober organiseerde de vakgroep Maatschappelij
ke Biologie van de Rijksuniversiteit Utrecht een kon
ferentie met als titel 'Eenheid en verscheidenheid in 
natuur- en milieudoelstellingen'. Er waren sprekers 
uitgenodigd uit de milieubeweging, uit wetenschappe
lijke kringen en uit de betrokken ambtenarij. Vanuit 
de milieubeweging hield Sible Schöne een toespraak. 
In de anti-kernenergie beweging is bij vlagen heftig 
gediskussieerd over de achterliggende doelen van het 
verzet tegen kernenergie. Sible Schöne schetst een 
aantal belangrijke verschuivingen in dit debat en .komt 
tot de opmerkelijke konklusie dat de sterke anti-kern
energie beweging uit de periode '77 - '81 voor een be
langrijk deel aan haar eigen succes ten onder is ge
gaan. De schets bevat tevens een pleidooi om in toe
komstige akties niet langer een anti-indusri~le en 
anti-technologische toon aan te slaan, maar ons daar
entegen veel meer te p.resenteren als voorstander van 
technologische vernieuwing. Juist door technologische 
vernieuwing kunnen we kernenergie overbodig maken. 
Omdat zo'n betoog een sterk historiese dimensie heeft, 
besloot de redaktie het verhaal in z'n geheel af te 
drukken in dit laatste nummer van Splijtstop. 

6 

"Ik ben gevraagd een beeld te 
schetsen van de ontwikkelingen in 
het denken in de anti-kernenergie
dan wel energiebeweging. 
Laat ik beginnen met een korte 
anekdote. In 1982 maakte ik nog 
deel uit van de Stroomgroep Stop 
Kernenergie Nijmegen. Deze aktie
groep was onder andere de belang
rijkste motor van de .grote Dode
waardblokkades in 1980 en 1981. Ik 
bracht daar in een diskussie over 
onze acherliggende doelstellingen 
naar voren, dat het kapitalisme in 
mijn ogen niet puur slecht was, 
dat het maken van een redelijke 
winst toch niet bij voorbaat vies 
is, dat een marktekonomie of li e
ver een gemengde ekonomie toch in 
vrijwel ieder opzicht superieur is 
aan een rigide planekonomie en dat 
we er toch goed van eten. 
Dat heb ik geweten. Na enkele 
maanden heftige diskussies, vaak 
tot midden in de nacht, heb ik 
maar besloten de stroomgroep te 
verlaten. Er viel niet over te 
praten. 

De anekdote is mijns inziens illu
stratief voor het doelstellingen
debat in een belangrijk deel van 
de anti-kernenergie beweging. Het 
deel dat in de periode van de Kal
kardemonstratie in 1977 tot en met 
de Dodewaardblokkades in 1980 en 
in 1981 dominant was. 
De doelstellingen beperkten zich 
niet tot de afschaffing van kern
energie en de invoering van een 
mens- en milieuvriendelijk ener
giebeleid. Kernenergie gold om in 
de terminologie van die tijd te 
blijven vooral als aangrijpings
punt. Het ging in wezen om andere 
zaken. Kernenergie was een, om 
niet te zeggen hêt symbool van de 
technokratische samenleving, waar
in mensen gereduceerd zijn tot 
loonslaven en passieve konsumen
ten. Kernenergie was het perfide 
eindprodukt van een uitsluitend 
naar winst strevend kapitalisme, 
van een op hol geslagen industrie-



systeem. Kernenergie gold ook als 
machotechnologie bij uitstek, als 
het symbool van de wijze waarop 
mannen het allemaal verprutst heb
ben. De vraag dringt zich op waar 
kernenergie eigenlijk niet van be
schuldigd is. 
Ik vind het, ook achteraf, buiten
gewoon moeilijk om veranderingen 
in doelstellingen van dit deel van 
de anti-kernenergie beweging waar 
te nemen. Er zijn wat verschui
vingen in de analyse van de oorza
ken van kernenergie - het kapita
lisme, het industriesysteem, de 
mannenmaatschappij, het reduktio
nistisch denken, de christelijke 
natuuropvatting - maar deze kon
den in alle rust gaan en komen. In 
feite kwamen alle analyses er toch 
op neer dat de huidige samenleving 
moest worden bestreden. Waar recht 
onrecht wordt, is verzet een 
plicht. We hadden recht op verzet. 
Er moest een ommekeer komen in het 
denken en in de maatschappelijke 
verhoudingen. Het was allemaal wel 
dui-delijk • 
. oe interne diskussies richtten 
zich ook niet op deze tema's~ Ze 
richtten zich op politiek-strate
gische vragen, op de verhouding 
tot de landelijke milieuorganisa
ties en de politiek, met name de 
sociaal-demokratie. We diskussi
eerden over aktievormen, over het 
recht op verzet en de geweldvraag, 
over parlementaire dwazen, basis
demokratie en autonomie, over wat 
we noemden een sterke autonome ba
sisbeweging. 
De akties in die periode zijn in 
een aantal opzichten succesvol ge
weest. Er is jarenlang een bepaal
de politieke dreiging vanuit ge
gaan. Dankzij de akties is het he
le kernenergieprogramma ter dis
kussie gesteld. Niet alleen de 
snelle kweekreaktor in Kalkar, 
niet alleen de levering van proli
feratiegevoelige materialen en 
kennis aan diktatoriale regimes, 
ook de nieuwe en de bestaande 
kerncentrales. Dat laatste is ta
melijk uniek in de wereld. Als wij 
erin geslaagd waren de sluiting 
van Dodewaard af te dwingen, was 
dat de eerste draaiende centrale 
geweest die door akties gesloten 
werd. 

De anti-kernenergie beweging uit 
de periode 1977 - 1981 is doodge
lopen. Daarvoor zijn vele oorza
ken genoemd: de repressie waarmee 
de beweging is gekonfronteerd; de 
zwakke interne organisaties en.het 
falen van de interne demokratie·; 
de vele onderlinge ruzies, met na-

me over het al dan niet sexisti
sche karakter van de beweging; en 
het gebrek aan perspektiefrijke 
nieuwe aktievormen. We waren wat 
uitgekeken op blokkades. 

Dit zijn allemaal negatieve oorza
ken. Ikzelf ben geneigd ook een 
belangrijke plaats i.n te ruimen 
voor een veel positievere oorzaak. 
Ik zou willen stellen dat de be
weging uit die periode voor een 
belangrijk deel haar doel heeft 
bereikt. Ze is met andere woorden 
in mijn ogen aan haar eigen suc
ces ten onder gegaan. 
Ik bedoel daarmee het volgende. De 
beweging uit de periode 1977 -
1981 is, wat de Duitsers noemen, 
een sterk fundamentalistische be
weging geweest. Kernenergie had, 
zoals gezegd, vooral een symbool
funktie. Kenmerkend voor een fun
damentalistische beweging is de 
overtuiging dat het helemaal fout 
gaat met de samenleving, de demo
kratie, de vrijheid, het milieu, 
noem maar op. Er moet een breuk 
komen, een ommekeer in waarden, 
een ommekeer in maatschappelijke 
verhoudingen. De noodZaak van een 
breuk of ommekeer is veel belang
r>ijker dan de Vr>aag wat er nu ei
genlijk fout is en ~Zke konkrete 
ver>ander>ingen nodig zijn. Er moet 
eerst stomweg ruimte gekreäerd 
worden om dit soort vragen Uber
haupt te kunnen stellen. 

Oe anti-kernenergie beweging uit 
de periode 1977 - 1981 heeft die 
ruimte inderdaad geschapen. Op de 
hoogtepunten van de verschillende 
akties is het onderwerp kernener
gie maandenlang voorpaginanieuws 
geweest. Het onderwerp leefde 
zelfs zo sterk dat de rechtse re
gering uit die jaren, Van Aarden
ne voorop, zich genoodzaakt zag 
haar kernenergieplannen in de ijs
kast te zetten en in een Brede 
Maatschappelijke Diskussie de te
genstanders van kernenergie enige 
ruimte te geven hun opvattingen en 
argumenten beter te onderbouwen en 
naar voren te brengen. 

Ik vind de stelling dat de funda
mentalistische anti-kernenergie 
beweging daarmee haar hoofddoel 
heeft bereikt heel wel verdedig
baar. Hadden we dan nog driemaal 
moeten blokkeren? Ik ben er ook 
niet rouwig om dat de fundamenta
listische benadering niet langer 
domineert in de strijd tegen kern
energie. De benadering werkt rem
mend op het moment dat er werke
lijk ruimte ontstaat voor diskus-

sie. Door kernenergie eenvoudigweg 
synoniem te stellen aan alles wat 
slecht is, pleit je jezelf vrij 
van de verplichting tot verdere 
analyse van de gevaren van kern
energie. Ik vind dat een slechte 
zaak en in wezen konservatief. 
Want stel dat kernenergie wel vei
lig kan worden, dan hebben we er 
een schone energiebron bij ••• 

De fundamentalistische benadering 
werkt in de praktijk ook als een 
blokkade om na te denken over kon
krete alternatieven en de vele -
technische, sociale, ekologische, 
bestuurlijke, organisatorische, 
juridische, financiäle en niet te 
vergeten internationale - proble
men die de invoering ervan met 
zich meebrengt. De analyse sugge
reert dat het een kwestie is van 
de knop omdraaien, van een omme
keer in waarden, van andere 
machtsverhoudingen. De werkelijk
heid is anders. 

Andere delen van de anti-kernener
gie beweging hebben zich gelukkig 
wel druk gemaakt over bovengenoem
de vragen. Er zijn de afgelopen 
jaren verschillende studies ver
schenen over radio-aktief afval, 
reaktorveiligheid, de gevolgen van 
lage stralingsdoses en de kosten 
van kernenergie. Eên onderwerp 
lijkt volledig uit het zicht te 
zijn verdwenen: de diskussie over 
de atoomstaat. Dit is toch wel 
frappant. Een interview met pro- . 
fessor Casimir, oud-direkteur van 
Philips Natlab, in een nummer van 
Milieudefensie uit 1974 kende nog 
de-kop 'Kernenergie brengt dikta
tuur'. Ik denk niet dat veel men
sen dat op dit moment nog zullen 
herhalen. 

De vraag naar alternatieven voor 
kernenergie heeft vooral de laat
ste jaren veel kreatieve energie 
losgemaakt. De eerste gedachten 
over soberheid, nulgroei, energie
besparing en duurzame energie heb
ben geleid tot talloze konkrete 
plannen. Als hoogtepunten zou ik 
willen noemen de welhaast revolu
tionaire ontwikkelingen op het 
terrein van de energiezuinige wo
ningbouw, het is tegenwoordig 
technisch geen probleem om woning
en te bouden met een gasverbruik 
dat tien keer zo laag ligt als tot 
voor kort gangbaar was. Ik noem 
natuurlijk het CE-scenario, uniek 
in de wereld en het elektrici
teitsplan van de Betinningsgroep 
Energiebeleid. Beide zijn in hoge 
mate gevolg van de BMD. Een we-
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"In de publieke opinie geldt de milieubeweging nog steeds als anti-in.dustrieël." (Foto: Hans Veenendaal) 

zenlijke vooruitgang is ook te 
zien, wanneer je kijkt naar het 
werkterrein van ingenieursburo's. 
Hier heeft zich een enorme veran
dering voorgedaan. Vrijwel ieder 
ingenieursburo heeft van energie
besparing (en ovrigens ook milieu
techniek) een hoofdaktiviteit ge
maakt . Ik noem de ingenieurs ex
pliciet, omdat deze bevolkings
groep bij uitstek de drager van 
technologische verniewing is. 

Uiteraard zijn de vele nieuwe 
energiebesparende technieken gro
tendeels niet op het konto van de 
energiebeweging te schrijven. Maar 
voor een groot deel wel en we kun
nen in ieder geval $tellen dat we 
er een goed gebruik van hebben ge
maakt. 

Er ligt nu een konkreet alterna
tief. Dat gaat uit van een gelijk
blijvend energieverbruik tot 2.000 
en een geleidelijke daling daarna. 
Het elektriciteitsverbruik zal re
latief belangrijker worden. De da
ling in het verbruik is nadrukke-
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lijk niet het gevolg van meer so
berheid, dat woord is helemaal uit 
de picture verdwenen. Het is het 
gevolg van meest nieuwe energiebe
sparende technieken en daarnaast 
van verschuivingen in de ekonomf
sche struktuur. Deze komen vooral 
neer op meer reparatie en andere 
vormen van hergebruik en meer 
openbaar vervoer. 
Het alternatief wil nadrukkelijk 
realistisch zijn. Er wordt gewezen 
op de grote voordelen die het 
biedt vanuit een oogpunt van werk
gelegenheid. Er wordt bovendien 
aannemelijk gemaakt dat het alter
natief zeer waarschijnlijk leidt 
tot internationaal konkurrerende 
prijzen. De internationale kon
kurrentie is immers geen heilige 
koe van rechts die je als sneeuw 
voor de zon kunt laten verdwijnen, 
maat een realiteit waar ook een 
milieubewegin niet omheen kan. Wat 
natuurlijk iets anders is als hem 
klakkeloos aanvaarden. 

De diskussies in de energiebewe
ging richten zich vooral op prak-

tische vragen, bijvoorbeeld op de 
vraag welke technologische ver
nieuwingen en welke overheidsmaat
regelen nodig zijn om de markt 
voor windmolens en warmtekracht
installaties te verbeteren. Of op 
de vraag hoe de milieubeweging 
samen met andere belangengroepen 
de energiezuinige woningbouw in 
ons land kan stimuleren. Bij de 
belangengroepen moet u niet alleen 
denken aan bewonersgroepen maar 
bijvoorbeeld ook aan de betrokken 
architektenburo's. 
De energiebeweging heeft ook, in 
nauw overleg met de vakbeweging, 
konsumenteno.rganisaties en pro
gressieve partijen plannen ont
wikkeld voor een nieuwe, vanuit 
een oogpunt van energiebesparing 
en duurzame energie meer wense
lijke struktuur van de elektrici
teitsvoorziening. In een paar jaar 
tijd is dit allemaal een stuk kon
kreter en mindet ideologisch ge
worden. 
Ik vind dit een grote vooruitgang. 

Desondanks ziet het er naar uit 



dat we er de bouw van nieuwe kern
centrales er niet mee tegenhouden. 
Zelfs niet na Tsjernobyl. 
Na deze ramp zullen er nog maar 
weinig mensen rondlopen die kern
energie zien als een voldoende 
veilige technologie. Maar velen 
beschouwen de bouw van nieuwe 
kerncentrales nog steeds als nood
zakelijk en onvermijdelijk. De 
technologische ontwikkeling is 
niet tegen te houden. Het verzet 
tegen kernenergie is begrijpelijk 
en zelfs voor zover het tot extra 
veiligheid leidt juist, maar het 
is in deze visie niet meer dan een 
bijverschijnsel van een technolo
gie in opkomst. 

Ik ben er bang voor dat konkrete 
alternatieven die we naar voren 
schuiven dit beeld niet zullen 
doorbreken, hoe realistisch ze ook 
zijn. 
Van belang is ook het beeld te 
doorbreken dat nog in brede kring 
leeft van de energie- en milieu
beweging. In de pub~ieke opinie 
ge~dt de mi~ieubeweging nog steeds 
a~s anti-industrieë~~ a~s tegen
stander van teahnoLogisahe ver
nieuwing. De publieke opinie ziet 
de milieubeweging op zijn best als 
nuttige kritikus, maar niet als 
een groepering die bereid en in 
staat is maatschappelijke verant
woordelijkheid te dragen. Zeker 
niet in een periode waarin het 
wat slechter gaat met de ekonomie. 

Willen we kernenergie tegenhou
den dan is het mijns inziens van 
groot belang deze, overigens deels 
juiste beeldvorming te doorbreken. 
Daar ben ik van overtuigd. 

Laten we om te beginnen eens bena
drukken dat we als milieubeweging 
voorstander zijn van technologi
sche vernieuwing, dat we juist 
door technologische vernieuwing 
kernenergie overbodig kunnen ma
ken. Dat is geen opportunisme, dat 
is in tegendeel precies waar onze 
plannen, in ieder geval op ener
giegebied op neer komen. 

Laten we naar buiten brengen dat 
we niet streven naar alternatie
ven vóór, maar naar alternatieven 
binnen een industri~le samenle
ving. In de afgelopen 150 à 200 
jaar zijn een industrieel produk
tiesysteem en een verzorgings
staat opgebouwd, die ons tezamen 
veel vooruitgang hebben gebracht, 
maar dit systeem is niet duur
zaam en heeft vele vormen van 
nieuwe schaarste· gekreeërd. Daar 

wil de milieubeweging iets, om 
niet te zeggen veel aan doen. Er 
moet een verandering plaatsvinden 
van het industriële produktiesys
teem op basis van ekol~ische u1t
gangspunten, een ekolog1sche mo
dernisering, om het eens in twee 
woorden te zeggen. De uitdrukking 
bevalt me. Hij is kort en krach
tig. Er straalt bovendien een ze
ker optimisme vanuit. 

Ik ben me ervan bewust dat de 
uitdrukking ook zijn nadelen 
heeft. Veel biologen protesteren 
tegen het gebruik van het woord 
ekologisch, omdat er binnen hun 
vak van oudsher een andere bete
kenis aan wordt gegeven. Het woord 
modernisering roept weerstanden 
op omdat het al te vaak is ge
bruikt in pleidooien om hoe dan 
ook in de internationale konkur
rentieslag niet achter te blij
ven. De term wordt daarom door 
veel progressieve mensen geasso
cieerd met minachting voor de 
sociale gevolgen van technolo
gische verandering. 
Er valt dus uit strategische 
overwegingen wat voor te zeggen 
een andere formulering te zoeken. 
Ik vind deze overweging overigens 
persoonlijk niet dooslaggevend, 
omdat ze niet leven bij de groe
pen die we willen bereiken. 

Ik ben me er ook van bewust dat de 
door mij bepleite benadering in 
delen van de milieubeweging grote 
weerstand oproept. Ik wijs hier op 
fundamentalistische denkers als 
Ullrich en Capra die beiden, in 
overigens nogal uiteenlopende be
woordingen stellen dat de huidige 
samenleving geen toekomst heeft en 
dat a 11 een een ommekeer, ee.n para
digmawisseling de zaak nog kan 
redden. Ullrich pleit voor een 
proces van deindustrialisatie, 
voor een breuk met de industriële 
produktiewijze. Capra pleit voor 
een holistisch wereldbeeld, voor 
een breuk met de denktradities, 
die in de industriële samenleving 
dominant zijn: het çhristelijk 
konservatisme, het liberalisme en 
het socialisme. 

Ik vind deze denkers niet zonder 
belang. Ik denk ook dat verschil
lende milieuproblemen en de kans 
op een kernoorlog goede redenen 
zijn om somber te zijn over de 
toekomst van de samenleving en om 
na te denken over radikale veran
deringen. De keuze. voor een opti
mistisch of een pessimistisch 
wereldbeeld is niet met zekerheid 

te maken. 

Ik vind desondanks dat in de toe
komstige akties tegen kernenergie 
de door mij voorgestelde benade
ring dominant moet zijn ten op
zichte van de fundamentalistische 
benadering. 
Allereerst om een inhoudelijke re
den. De konkrete alternatieven ?e
ven aan dat er helemaal niet zo n 
absolute ommekeer nodig is. De 
energieproblematiek is, voor zover 
we het nu kunnen zien niet drama
tisch genoeg om te pleiten voor 
een totaal ander type samenleving. 
Ik denk dat de ommekeer-theoriën 
voor de energiebeweging ook stra
tegisch een onjuiste keuze zijn. 
Intern zal een oriëntatie op deze 
theoriën ons in hoge mate ver
vreemden van een op konkrete ver
anderingen gerichte praktijk. 
Lees Ullrich en Capra er maar op 
na. Veel konkreets hebben ze niet 
te bieden. Naar buiten toe zullen 
de ommekeertheoriën nog veel min
der produktief zijn. Ik ben er
van overtuigd dat een keuze voor 
deze benadering dodelijk is voor 
iedere vorm van koalitiepolitiek, 
met vakbonden, met konsumentenor
ganisaties, met boeren, met inge
nieurs en progressieve indusrië
len, met wie dan ook. zo•n bena· 
dering is heilloos en ook inhou
delijk onjuist. We hebben immers 
niet alleen ekologische doelen, 
maar ook sociale... • 

Sible Schöne 
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Na Tsjernobyl 
..4-, ..,. 

Tsjernobyl heeft niet alleen regeringen en atoomlobby 
tot ongekende aktiviteiten gebracht, ook de interna
tionale anti-kernenergiebeweging veerde op. Zo organi
seerde de Groen-radikale fraktie in het Europees Par
lement op 30 juni en 1 juli in Brussel, een grote 
werkvergadering. Begin september vergaderde, in Malei
si~, Friends of the Earth International, onder andere 
over 'een jaar na Tsjernobyl'. In Wenen werd tegelij
kertijd met de IAEA-konferentie in september een al
ternatieve evaluatie van het Tsjernobyl-ongeluk geor
ganiseerd, en in Cannes werd begin oktober een alter
natieve wereldkonferentie gehouden over energie. 

Konterenties bij de vleet John Hontelez 

Hieronder volgt eerst een over
zicht van de algemene resultaten 
van deze bijeenkomstent daarna 
een opsomming van wetenswaardighe
den, opgedaan op deze bijeenkom
sten, van diverse landen. 

the chernobyl chalence 
De werkvergadering in Brussel werd 
bezocht door 80 mensen uit Fin
landt Zwedent Denemarken, Enge
landt Ierland, Schotland, Neder
land, West-Duitsland, België, 
Luxemburg, Frankrijk, Spanje,Ita
lië, Griekenland, Zwitserland, 
Oostenrijkt Hong Kong en de Ver
enigde Staten. 
Het sekretariaat van GRAEL (Green 
Alternative European Link, waarin 
o.a. het Groen Progressief Ak
koord) had een degelijke konfe
rentiemap gemaakt met een over
zicht van wat bekend was over het 
ongeluk zelf, de informatiepoli
tiek en de maatregelen in verschil
lende landen, gegevens over de 
radio-aktieve straling, de ekono
mische gevolgen, de verschillen en 
overeenkomsten tussen Tsjernobyl 
en westerse reaktortypes en de po
litieke invloed van Tsjernobyl. 
Dankzij deze map kon de konferen
tie zich meteen bezig gaan houden 
met de ervaringen van de beweging
en en met plannen maken. 

Allereerst werd gekonstateerd dat 
het moeilijk is om van de overhe
den volledige en betrouwbare in
formatie te krijgen. Goede infor
matie, afkomstig van milieu-orga
nisaties bleek, met name in West
Duitsland en Ierland, effektief 
te zijn voor het mobiliseren van 
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de bevolking. In andere landen 
kwam dit niet zo goed van de 
grond. Konklusie was dat er een 
internationaal netwerk van des
kundigen zou moeten worden opge
bouwd dat zelf informatie over 
radioaktiviteit in Europa zou moe
ten verzamelen en verspreiden. 
•zo•n ongeluk is hier uitgesloten• 
wordt in elk kernenergie-land van 
de daken geschreeuwd. De AKB•s 
zijn dus allemaal gebaat bij een 
degelijk antwoord daarop. In hoe
verre is Tsjernobyl •uniek•? Een 
voorstel om een alternatieve kon
ferentie te organiseren in Wenen 
ten tijde van de officiële evalu
atie van de IAEA kreeg dan ook 
brede bijval. 
Tsjernobyl drukt iedereen ook met 
de neus op het feit dat een kern
vrij land nog niet gevrijwaard 
hoeft te zijn van de gevolgen van 
kern-ongelukken. De anti-kern
energiestrijd moet dus interna
tionaal gevoerd worden. Zo is de 
Deense AKB (die in eigen land de 
strijd gewonnen heeft) een kam
pagne gestart onder het motto: 
•radioaktieve buren? nee be
dankt!•. De Zweedse centrales in 
Bärseback liggen slechts enkele 
kilometers van Kopenhagen. 
De Franse anti-kernenergiebewe
ging kondigde aan samen met de 
Groenen begin oktober in Cannes 
een groot kongres over alterna
tieve energje te organiseren. Te
zelfdertijd zou in die plaats de 
13e Wereld Energie Konferentie 
plaatsvinden, waar kernenergie 
een prominente plaats zou gaan 
innemen. 
Algemene instemming kreeg het 
plan om op 26 april in de hele 

wereld te demonstreren onder het 
motto: •een jaar na Tsjernobyl•. 

herdenk Tsjernobyl 

In Penang, Maleisië kwam van 6 
tot 12 september de Jaarvergade
ring van Friends of the Earth In
ternatiol bijeen. FOR Int. is een 
samenwerkingsverband van milieu
organisaties uit 30 landen. Het 
Nederlandse lid is de Vereniging 
Milieudefensie. Een van de onder
werpen was, uiteraard Tsjernobyl 
en de bijdrage die de FOE-organi
saties aan de akties op 26 april 
a.s. kunnen leveren. Besloten 
werd de AKB•s in de wereld voor 
te stellen van die dag een her
denking van de slachto~fers te 
maken. Behalve het dertigtal on
middellijke slachtoffers zijn er 
waarschijnlijk duizenden langere 
termijnslachtoffers te betreuren, 
wie dat precies zijn zal niemand 
ooit weten, want kanker kun je 
ook door andere oorzaken oplopen. 
Op 26 april zou dus niet zomaar 
gedemonstreerd moeten worden, maar 
op een ernstige manier zou de aan
dacht erop gevestigd moeten worden 
dat sterven aan kernenergie geen 
theorie is, maar harde praktijk. 
Gedacht kan worden aan zwijgende 
demonstraties van in zwart geklede 
mensen. 
Ten tweede zou geprobeerd moeten 
worden overal vertegenwoordigers 
van de Samen te laten spreken. Dit 
Noord-europese volk dreigt door de 
radioaktieve besmetting van de 
rendieren niet alleen zijn ekono
mische bestaansgrond te verliezen, 
maar daarmee ook zijn kulturele 
identiteit. Wellicht het meest 



duidelijke voorbeeld van wat 
'kleine kansen, grote gevolgen' te
weeg kunnen brengen. 
FOE Int. zal per 1 april 1987 een 
special uitbrengen van haar engels.
talige FOE-newspaper, gewijd aan 
Tsjernobyl. Met daarin artikelen 
over wat een jaar na het ongeluk 
bekehd is over de gevolgen voor ge
zondheid en milieu, en over hoe we
tenschap en politiek in de werel~ 
hebben gereageerd. 

Wien 

Van 24 tot 26 september vonden in 
Wenen twee konterenties plaats, êên 
van de International Atomie Energy 
Agency (IAEA) en één georganiseerd 
door het Anti-Atom International 
buro in Wenen. 
Over de IAEA konferentie is veel in 
de Nederlandse kranten geschreven. 
Er werden overeenkomsten getekend 
met betrekking tot het vroegtijdig 
waarschuwen van andere landen bij 
een kernongeluk en weder-zijdse bij
stand bij dergelijke ongelukken. 
Fel verzet van Frankrijk en Japan 
maakte het vaststellen van interna
tionale veiligheidsnormen en een 
internationale wet met betrekking 
tot de aansprakelijkheid onmoge-
1 ijk. 

Verreweg de meeste delegaties wa
ren erop uit Tsjernobyl tot een on
gelukkige uitzondering te verkla
ren, veroorzaakt door onverant
woord Sovjetrussisch gedrag. Uit
zonderingen waren de delegaties van 
de Philippijnen, Denemarken, Oos
tenrijk, Nieuw Zeeland en in zekere 
zin Zweden 
De gastheer, de Oostenrijkse mi
nister van Buitenlandse Zaken, 
Jankowitsch, ontpopte zich tij
dens zijn openingsspeech tot een 
geharnaste tegenstander van kern
energie. Hij noemde Tsjernobyl een 
'dramatische waarschuwing voor de 
permamente dreiging van een nu
cleaire apocalyps'. Hij bracht al
le bekende nadelen naar voren, en, 
heel aktueel, stelde hij dat 'het 

speciale karakter van kernenergie 
regeringen ertoe brengt om aan het 
recht van de bevolking om geïnfor
meerd te worden, geweld aan te 
doen.' 
Dat was even slikken voor de ver
zamelde kernenergie-enthousiasten, 
die ook nog moesten aanhoren dat 
Zweden nu definitief in 2010 van 
kernenergie afwil en de ontwikke
ling van schone energiebronnen van 
levensbelang vindt. 
De alternatieve konferentie trok 
vertegenwoordigers van 35 organi
saties uit 20 landen, waar-onder 
ook Oost-Europese. De vraag of 
Tsjernobyl ook in het Westen kan 
plaatsvinden werd hie.r ondubbelzin
nig bevestigend beantwoord. De 
kerncentrales in het Westen zijn 
onveilig, en bijvoorbeeld in Ja
pan blijken enkele sterk op Tsjer
nobyl gelijkende reaktoren te 
staan. Greenpeace bracht een 600 
pagina's dik rapport uit, opge
steld door het Hannover Oko-Insti
tut in samenwerking met 16 experts 
uit 7 landen, waarin wordt gekon
kludeerd dat alle bestaande kern
centrale-typen het risiko lopen 
van een erns~ig ongeluk. 
Vervolgens werd uitvoerig gedis
kussieerd over de mogelijkheid 
snel met kernenergie te stoppen. In 
sommige landen wordt per slot van 
rekening al een aanzienlijk deel 
van de elektriciteit met kerncen
trales opgewekt. De konklusie was, 
dat een snelle 'Ausstieg• mogelijk 
is. Wouter Bisiot, een van de Ne
derlandse deelnemers, zet in Mi
lieudefensie van november overi
gens vraagtekens bij de bewering 
van de Westduitse GrUnen dat dat 
bij hen binnen één jaar kan. Er 
wordt,.volgens hem 'nogal gemakke
lijk voorbijgegaan aan het pro
bleem hoe je bijvoorbeeld de 
stroombehoefte van de BRD in die 
tijd met een derde kunt verminde
ren dan wel in nieuwe of bestaande 
konventionale centrales (met rook
gasreiniging) kunt opwekken•. 
Besloten werd tot nauwere interna
tionale samenwerking en het ont
wikkelen van een Europees stop
zettings-program. Er zullen recht
zaken aangespannen worden tegen de 
toepassing van. kernenergie. De
monstraties in het voorjaar van 
1987 werden aangekondigd tegen de 
Europese deelname aan het Superphe
nix-projekt, uitmondend in een in
ternationale demonstratie in Creys
Malville. 
De konferentie nam een slotverkla
ring aan, die aan de IAEA werd aan
geboden. Daarin wordt sluiting van 
alle nukleaire installaties in de 

wereld ge~ist. De IAEA-delegaties 
werden bekritiseerd omdat ze zich 
bezig hielden met het bestrijden 
van gevolgen in plaats van oorza
ken. De organisatie werd opgeroepen 
haar doelstelling te veranderen. 
Het stopzetten van k.ernenergie en 
het realiseren van een niet-nukle
aire toekomst zou het nieuwe doel 
moeten worden. Ze riep de niet
nukleaire leden van de IAEA op hier
in het voortouw te nemen. De konfe
rentie eiste bovendien dat in alle 
landen in de wereld referenda zou
den worden gehouden over kernenergie 
en kernwapens. 

wat cannes kan kan cannes alleen 

In de tweede week van oktober werd 
de 'Croisette•, de grandiose boule
vard van deze deftige badplaats aan 
de Franse Riveiêra overspoeld door 
de 4000 deelnemers aan het 13e we
reldkongres over Energie. Zij kre
gen te horen dat de wereld.nog 
steeds kernenergie nodig heeft, dat 
'77% van de ·Fransen en Westduitsers 
kiezen voor de goedkoopste energie' 
en dat we natuurlijk 'de nieuwe 
energiebronnen niet moeten verge
ten•. 
De driedaagse alternatieve konfe
rentie, georganiseerd door onder 
andere Les Verts, Les Amis de la 
Terre, Greenpeace, WISE, Groupe
ment des Scientifiques pour l'In
formation sur l'Energie Nucléaire 
(GSIEN) en de GRAEL, trok 100 
deelnemers. Het doel was gebruik 
te maken van de 'état de graee• 
die in Frankrijk was ontstaan na 
Tsjernobyl, om de anti-kernener
giebeweging uit het slop te halen. 
Na·de platgesl-agen betogingen te
gen de Superphênix in 1977 is de 
beweging ingeklapt, met name om
dat het gevaar van kriminalisering 
op de loer lag. 
Tijdens de alternatieve konferen
tie werden, voor het eerst in dit 
kernenergiegekke land, scenario's 
gepresenteerd die alternatieven 
boden: een 'liberaal', een 'lang
zaam-aan uittreden• en een 'snel 
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stoppen' scenario, onderbouwd met 
technische en financiële inschat
tingen. De fundamentalistische 
stroming binnen de Franse groenen 
protesteerde dan ook hevig tegen 
deze 'vertechnokratiseringsten
dens'. Anderzijds kreeg de Franse 
pers wat belangstelling, en dat 
was het hoofddoel. Een goede ak
tie had die belangstelling nog op 
kunnen krikken, maar daar is het 
niet van gekomen. 
De socialistische vakbond CFDT 
presenteerde haar eigen visie: 
vertragen van het kernenergiepro
gramma, geen nieuwe bestellingen, 
voorrang voor diversifikatie, 
werkgelegenheid, energiebespa
ring en stabilisatie van de olie
prijzen. 
José Goldemberg (Brazilië), Tho
mas Johansson (Zweden) en Robert 
Williams (USA) presenteerden een 
wereld-energiescenario. Daarmee 
hadden ze op.de officiële konfe
rentie ook al veel opzien gebaard. 
Hun uitgangspunt is de ontwikke
ling van de vraag naar energie, 
betrokken op de Noord-Zuidproble
matiek. Niet revolutionair, maar 
een stap in de goede richting. 

vogelvlucht 

Op nog veel meer plaatsen vonden 
in de afgelopen tijd zulke konte
renties plaats. We sommen enkele 
opmerkelijke ontwikkelingen op. 

West-DuitsLand: (zie ook vorig 
nummer van Splijtstop). De West
duitse regering gaf na Tsjernobyl 
zowél het Freiburgse Oko-Institut 
als het traditionele Instituut 
voor Wetenschapsonderzoek (RWI) 
uit Essen opdracht de gevolgen van 
stopzetting met kernenergie te be
rekenen. Verrassend was dat ook 
het RWI konkludeert: stopzetting, 
nog dit jaar, van het gebruik van 
het 17.000 MW kernenergievermogen 
is niet alleen technisch mogelijk, 
maar ook betaalbaar! Maar dat be
tekent wel toename van vervuiling 
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door meer fossiele verbranding, 
onvermijdelijk tot 2010. De elek
triciteitsprijs zou 4,2 pfennig 
per KwH stijgen. Ook het Oko-In
stitut ziet die toename van stik
stof en kooldioxidevervuiling als 
onvermijdelijk, maar vindt dat 
minder gevaarlijk dan doorgaan met 
kernenergie. 
Oostenrijk: Op 23 september be
sloot de Oostenrijkse regering de 
kerncentrale in Zwentendorf te 
ontmantelen. Deze centrale was in 
1978 klaar voor gebruik, maar een 
volksreferendum voorkwam inge
bruikname. Sindsdien werd de cen
trale gebruiksklaar gehouden, 
want de eigenaar bleef hopen op 
toestemming. Die hoop is nu de 
bodem ingeslagen. De onderdelen 
zullen verkocht worden voor ge
bruik in andere landen. 
Hong ROng: Sinds Tsjernobyl is het 
verzet in Hong Kong tegen de bouw 
van twee kerncentrales aan de Daya 
Bay bij Kanton, enorm gegroeid. In 
enkele weken tijd werden 1,2 mil
joen (!) handtekeningen opgehaald 
(op een totale bevolking van 6 
miljoen). 
Sovjet-Unie: De Moscow Trust 
Group, een groep dissidenten die 
zich bezighoudt met de naleving van 
de naleving van de Helsinki-over
eenkomst,.heeft na Tsjernobyl be
sloten zich tegen kernenergie te 
gaan verzetten. Ze eisten onder an
dere dat alle kerncentrales in de 
Sovjet-Unie gesloten worden tot 
alle buurlanden ervan overtuigd 
zijn dat ze veilig zijn. Ook vinden 
ze qat hulp uit het buitenland ge
aksepteerd moet worden om de ge
volgen van Tsjernobyl te lijf te 
gaan. Een lid van de groep, Larisa 
Chukayeva, heeft 2 jaar gevangenis 
gekregen nadat ze informatie had 
verspreid over de gevolgen van 
radioaktieve straling en voorzorgs
maatregelen die men kan nemen. 
JoegoeLavi~: Volgens Prof. Pozar
nik van de Universiteit van Ljubl
jana hebben enquete's uitgewezen 
dat 74% van de Joegoslaven tegen 

de bouw van nieuwe kerncentrales 
is. Er draait momenteel een kern
centrale in Krsko. 
ItaZi~: Op initiatief van Amigi da 
Terra heeft de anti-kernenergiebe
weging de afgelopen tijd 900.000 
handtekeningen opgehaald om een 
referendum af te dwingen over 
kernenergie. 500.000 handtekening
en is het wettelijke minimum. In 
het referendum worden drie be
staande wetten aangevallen. Een 
daarvan geeft de regering vol
macht vestigingsplaatsen te be
palen zonder tussenkomst van het 
parlement. De tweede regelt finan
ciële steun aan gemeenten die een 
kerncentrale in hun gebied toela
ten; de derde geeft aan regring en 
elektriciteitsmaatschappijen de 
mogelijkheid deel te nemen aan 
internationale kernenergieprojek
ten (bijvoorbeeld kweekreaktoren). 
Als dit referendum gewonnen wordt 
is het, volgens Amici da Terra, 
afgelopen met kernenergie in Ita-
1 ië. In het parlement is de oppo
sitie tegen kernenergie enorm ge
groeid. Geen enkele gemeente ak
septeert een kerncentrale als daar 
financieel niks tegenover staat. 
Van de bestaande 3 kerncentrales 
is er al een gesloten en een twee
de, die in Letina, moet volgens 
socialisten en kommunisten dicht 
omdat die te gevaarlijk is. 
PhiZippijnen: Op 29 oktober 
besloot de Philippijnse regering 
de enige nog in aanbouw zijnde 
af te breken. • 

met dank aan Willy Weyns en 
Wouter Bisiot. 
bronnen: 
Milieudefensie, november 1986 
WISE News 261, 17-10-'86 
FOE Link, augustus 1986. 



Lessen van Tsjernobyl 
Marc van Lieshout 

De Nederlandse Vereniging voor Medi's.che Polemologie 
organiseerde op 13 september j.l. een symposium waarop 
de gevolgen van 'Tsjernobyl' centraal stonden.-De 
sprekers beperkten zich daarbij voornamelijk tot die 
gevolgen die voor de Nederlandse samenleving het meest 
in het oog vallen. Waarom nu jufs de NVMP tot het idee 
van deze studieda9 was gekomen laat zich alleen vet
klaren door de medische interesse voor de gevolgen van 
radioaktieve besmetting. Het terrein dat door de ver
schillende sprekers gedekt werd was e·chter veel bre
de.r. Sterker nog, alleen in de eerste voordracht werd 
expliciet aandacht besteed aan het lichamelijk letsel 
dat radioaktieve besmetting veroorzaakt. 

De opzet van net symposium·bevatte 
weinig verrassends, en het was nog 
maar de vraag of deze dag nieuwe 
i dee~n en i nz.i chten op· zou 1 eve
ren. Daarbij werd het symposium 
vooraf gegaan door een kwalijke af
faire. In eerste instantie waren 
zowel Barendsen als Nooteboom aan
getrokken voor het verzorgen van 
een lezing. Beiden zijn betrokken 
(geweest) Mj het werk van de Ge
zondheidsraad. Govert Nooteboom 
heeft eind 1985 publiekelijk af
stand genomen van de adviezen die 
deze raad over de nieuw in te voe-

ren stralingsnormen opgesteld had, 
waarbij hij de integriteit van de 
overige kommissieleden in twijfel 
trok. De hele diskussie die· hierop 
gevolgd is was voor Barendsen-aan
leiding niet met Nooteboom aan het 
zelfde symposium een bijdrage te 
willen leveren; dis is door de or
·ganisatie van het sympQsium geak
septeerd met als gevolg dat Noote
boom (~) vervangen werd door een 
andere. spreker, Lucas Reijenders. 
Deze verzuimde niet voor de-aan
vang van zijn lezing deze twijfel
achtig~ gang van zaken - die hij 

naar eigen zeggen te laat had mee
gekregen - onder de aandacht van 
het gehoor te brengen. 

eig•n imago 
Voor een zaal van ongeveer honderd
vijftig mensen hield Gerrit Willem 
Barendsen een betoog waarbij hij -
op nogal gekunstelde wijze - een 
verband trachtte aan te geven tus
sen de gevolgen van een kernbom
explosie en de ramp in Tsjernobyl. 
Het was duidelijk dat hij a1 te 
heikele onderwerpen zo ver mogelijk 
naast zich hield~ Ook in de forum
diskussie stelde hij zich zeer af
zijdig op. Al met al hield Barend
sen zich meer bezig met het oppoet
sen van zijn eigen imago dan met de 
inhud van het symposium. 
Opva.Tlend was dat hij in zijn voor
dracht melding maakte van een door 
Alice Stewart aangetoonde verhoogde 
stralingsgevoeligheid van foetussen. 
De resultaten. van dit onder.zoek 
zijn lange tijd sterk bekritiseerd 
door de gevestigde wetenschappers, 
maar worden na dus wel geaksep
teerd. Tot slot deed Barendsen 
weer eens een poging het belang 
van het onderzoek dat tijn insti
tuut (het radiobiologisch insti
tuut van het TNO) naar voren te 
schuiven en pleitte hij voor meer 
geld. Kortom, een weinig verhef
fend geheel. 

voorlichting 
M. de Bruin, verbonden aan het In
teruniversitair Reaktor Instituut 
(IRI) te Delft, koncentreerde 
zich enerzijds op een korte ver
slaggeving van de gebeurtenissen 
in Tsjernobyl en anderzijds op de 
wijze waarop de voorlichting in 
Nederland heeft plaatsgevonden. 
In totaal is 4% van de inventaris 
van de Tsjernobyl-centrale vrij
gekomen en in het milieu terecht
gekomen. Dit is twee maal .zoveel 
als men op grond van theoretische 
mode 11 en verwachtte. Door de hoge 
temperatuur van de grafietbrand 
is de radioaktiviteit tot 1.5 
km hoogte de atmosfeer inge
sleurd, met als gevolg een we
reldwijde verspreiding van radio
aktief materiaal. Op 2 mei kwam 
de radioaktieve wolk boven Neder
land aan wat volgens metingen in 
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Delft tot een {kortstondige) dui
zendvoudige verhouding van het 
nonna 1 e achterg.rondni vo leidde. 
In het weekend van 3 mei zorgde 
regenaktiviteiten voor het zuive
ren van de lucht. Hierdoor kwam 
wel een groot deel van de radio
aktiviteit op de grond terecht. 
Het graasverbod dat vervolgens in
,gesteld werd heeft er volgens 
ne Bruin in ieder geval voor ge
zorgd dat de besmetting van met 
name 1- en 2-jarigen beperkt is 
gebleven. 
Qe voorlichting liet nogal wat te 
wensen over. De reisadviezen mist
ten een redelijke grondslag en 
waren gebaseerd op tienvoudig ho
gere stralingsdoses dan in de be
treffende gebieden aangetroffen 
is. Daarnaast heeft de overheid 
verzuimd inzicht te geven in de 
risiko's die mensen liepen; ge
kombineerd met het ontbreken 
van een goede informatievoor
ziening ontnam dit individuen de 
mogelijkheid zelf een inschatting 
van hun situatie te maken. De be
langenstrijd tussen de betrokken 
departementen - VROM, WVC, EZ en 
L&V - is hier zeker debet aan. 
Mogelijk ontbrak ook de politieke 
wil voor goede voorlichting vanwe
ge het ongewenst bagatelliserende 
effekt er van, aldus De Bruin. 
Maar ook de AKB, zo vervolgde hij 1 
was niet gebaat bij een juiste 
voorlichting; ook deze groepering 
heeft de situatie in haar eigen 
voordeel uitgebuit. 

histories& setting 
Wim Smit, medewerker van de tegen
woordige Technische Universiteit 
Twente (de vroegere TH Twente) be
steedde veel aandacht aan de his
torische setting van waaruit kern
energie ontwikkeld is. Al in een 
vroeg stadium bleken de kosten die 
een kernenergieongeluk met zich 
mee zou brengen schrikbarend hoog. 
Rapporten uit 1957 en 1964 komen 
tot een schadepost van 7 miljard 
en 17 miljard dollar. In de Memo
rie van Toelichting bij de Neder
landse kernenergiewet uit 1965 
wordt dan ook gesproken van een 
dermate groot risiko dat dit de 
exploitatie van kernenergie zou 
kunnen belemmeren. Het gevolg was 
een aangepaste schaderegeling 
voor kernenergieexploitanten. 
Het ongeval in Harrisburg leidde 
tot het heropenen van de bronterm
diskussie: hoeveel radioaktiviteit 
komt er op welke wijze vrij na een 
of andere kalamiteit? De ramp in 
Tsjernobyl heeft duidelijk gemaakt 
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dat de tot nu toe gehanteerde si
gaarvormige verspreidingsgebieden 
niet altijd van toepassing zijn; 
Tsjernobyl heeft feitelijk een om
vangrijk cirkelvormig gebied be
smet met radioaktieve fall-out. De 
gebeurtenissen in Tsjernobyl zelf 
typeerde Wim Smit als een 'extre.em 
onwaarschijnlijk ongeval door bui· 
tengewoon onwaarschijnlijk hanpe
len veroorzaakt'. De operatoren 
verkeerden zelf in de veronder
stelling dat hun handelen voortdu
rend verantwoord was {waar dat toe 
kan leiden is inmiddels wel be
kend). Een groot probleem bij het 
inschatten van de lange termijn 
gevolgen van dit soort rampen is 
de grote onzekerheden en onbekend
heden die in de ekologische model
len zitten. Er is te weinig prak
tisch inzicht in de wijze waarop 
radioaktieve stoffen zich in het 
milieu gedragen. 

vuurwerk 

Zoals al opgemerkt begon Lucas 
Reijnders zijn voordracht met een 
uiteenzetting van wat zich achter 
de schermen van dit symposium had 
afgespeeld. Na dit aardige stukje 
vuurwerk vervolgde hij zijn toe
spraak in dezelfde stijl en pre
senteerde daarmee zonder twijfel 
het boeiendste verhaal van deze 
dag. Zijn betoog was opgebouwd 
rond twee stellingen: de reaktie 
van de overheid op de gebeurtenis
sen na Tsjernobyl heeft noch vol
daan aan de risikobenaderingen uit 
het 'Indikatief Meerjarenplan'-mi
lieu noch aan het 'ALARA'-princi
pe {As Low As Reasonably Achieva
ble). 
Wat het eerste betreft, het IMP
milieu gaat uit van een toelaat
baar risiko van 10-6 per stof per 
jaar; daar wordt mee bedoeld dat 
van iedere miljoen mensen die aan 
deze stof {kunnen) worden bloot
gesteld er per jaar niet meer dart 
1 mag overlijden ten gevolge van 
de schadelijke werking van die 
stof. Zou dit principe voor de ra
dioaktieve besmetting van voedsel 
gehanteerd worden dan betekent dit 
dat de huidige normen met een fak
tor 10 tot 100 naar beneden bijge
steld zouden moeten worden. Voor 
kinderen komt daar snel nog eens 
een faktor 10 bij {schadegevoeli
ger weefsel, kleinere organen dus 
hogere koncentraties). 
Het probleem van het tweede prin
cipe (hou de blootstelling zo laag 
als redelijkerwijs mogelijk is) 
was volgens Lucas Reijnde.rs het 
ontbreken van voldoende informa-

tie voor het publiek. Besmettings
waarden (en de konsekwenties hier
van) hadden net als de beursbe .. 
richten iedere dag gepubliceerd 
dienen te worden zodat ieder voor 
zich in staat was eigen aksepta
tienormen te ontwikkelen en de re
delijkheid van de afgekondigde 
maatregelen (koeien op stal, spi
nazieverbod) te beoordelen. Op äit 
punt deelde Lucas Reijnders de al 
eerder naar voren gebrachte kri
tiek van De Bruin. 

nieuwe gezichtspunten 

De laatste spreker was de jurist 
Van Maanen uit Groningen. Hij had 
de ondankbare taak na Lucas 
Reijnders de zaal te intetèsseren 
voor taaie juridische zaken. In 
dit geval bleek dat geen probleem. 
Hoewel de diskussie over de wette
lijke aansprakelijkheid bij kern
energieongevallen zichzelf al eni
ge malen herhaald heeft, heeft 
'·Tsjernobyl' ook op dit gebied in
teressante nieuwe gezichtspunten 
opgeleverd. Zoals ook door Wim 
Smit was betoogd heeft de geringe 
en deels merkwaardige aansprake
lijkheid van ke.rnenergieexploi
tanten voornamelijk protektionis
tische achtergronden. Merkwaardig 
is de kortere aansprakelijkheids
te.rmijn van slechts tien jaar 
(normaal 30 jaar; extra vreemd 
wordt dit wanneer je bedenkt dat 
latere kankergevallen zjch pas na 
zo'n 20 jaar openbaren), en de be
grenzing aan de aansprakelijkheid: 
kernenergieexploitanten in Neder
land zijn verplicht zich te verze
keren tot f 200 miljoen; de over
heid staat garant voor de volgen
de f 800 miljoen; daarboven kun je 
wel fluiten naar een volledige 
vergoeding. In de BRD is overigens 
al DM 500 miljoen beschikbaar ge
steld voor gedupeerde boeren naar 
aanleiding van een ongeval 1000 km 
verderop, en de Sovjet Unie ver
wacht dat 'Tsjernobyl' een schade
post van f 10 tot 15 miljard gaat. 
worden. 
De redenen voor deze beperkingen 
zijn enerzijds de belemmeringen 
die een onbegrensde aansprakelijk
heid voor de groei van kernenergie 
zou betekenen, en anderzijds de 
onmogelijkheid een onbeperkte dek
king bij een verzekeringsmaat
schappij te verkrijgen {!). Deze 
bepalingen zijn een uitvloeisel 
van het verdrag van Parijs (uit 
1960) en het verdrag van Brussel 
(1963), en stammen dus uit een 
voorbije periode. Op grond van de 
gedachte dat kernenergie zich 



sinds die tijd tot een volwassen 
industrie heeft moeten kunnen ont
wikkelen heeft de BRD sinds kort 
de beperking aan de aansprakelijk
heidstermijn laten vallen, en in 
principe een onbeperkte klaim mo
gelijk gemaakt. Het te verzekeren 
bedrag door kernenergieexploitan
ten blijft echter beperkt tot DM 
1 miljard. Het is dan ook meer een 
politieke dan een konkrete aktie. 
Ook de Nederlandse kernenergiewet 
biédt mogelijkheden om de aanspra
kelijkheidstermijn te verlengen. 
Van Maanen stelde voor in Neder
land te streven naar: 
- aansprakelijkheidsverlenging tot 
30 jaar; 
- aanspral<elij'kheidsverhoging voor 
exploitant tot f 1 miljard, over
heid tot f 5 miljard; 
- omkering van de bewijslast (ex
ploitant moet aannemelijk maken 
dat een geval van kanker niet het 
gevolg is van een zoveel jaar ge
leden opgetreden ,kernenergieonge
val); 
- het laten vervallen van huidige 
uitsluitingsgronden als natuur
rampen, terrorisme en geweld; 
- opneming in partikuliere verze
kering. 
Met deze maatregelen zou een eer
lijker beeld van de kosten van 
kernenergie kunnen ontstaan. Een 
'volwassen! bedrijfstak verdient 
het toch ook om volwassen behan
deld te worden. 

overzicht 

Na afloop van de voordrachten nam 
de dagvoorzitter Willem de Ruiter 
de gelegenheid te baat een over
zicht te presenteren van de Russi
sche gevolgen van het Tsjernobyl
drama en een vergelijking te trek
ken met de gevolgen van de Hiro
shima/Nagasaki-bommen. 
Tot nu toe zijn er twee direkte 
slachtoffers te betreuren (een man 
bedolven onder het puin, een man 
overleden aan brandwonden); er zijn 
30 mensen overleden ten gevolge 
van de opgelopen stralingsdoses 
(enkele honderden rads). Daarnaast 
hebben nog eens 270 mensen een 
aanzienlijke stralingsdosis ont
vangen (van 100 tot 500 rad); van 
deze 270 verblijven er momenteel 
nog 80 in het ziekenhuis. Ruim 
100.000 mensen zijn geëvakuee.rd 
(opgelopen straling ongeveer 50 
rad). De verwachting is dat 
'Tsjernobyl' tien maal zoveel 
straZingsslachtoffers maakt als de 
Hiroshima/Nagasaki-bommen (onge
veer 10.000 tegen ongeveer 1.000). 
We moeten wel bedenken dat veruit 

de meeste slachtoffers van de 
atoombommen bezweken zijn door de 
enorme druk en de enorme hitte die 
deze bommen veroorzaakten, met als 
gevolg branden, instortingen etc. 

yoga-oefeningen 

De studiedag werd afgesloten met 
een forumdiskussie waarin alle 
sprekers zitting hadden. Aanvanke
lijk gi.ng men uit van schriftelijk 
gestelde vragen die door de toe• 
hoorders van te voren ingediend 
waren. Uit deze vragen was een se
lektie gemaakt. Voor de helderheid 
van de diskussie besloot men met 
de technische vragen te beginnen 
('Wat is het verschil tussen al
pha- en betastraling?', 'Wat bete
kenen al die stralingseenheden nou 
pr.ecies?' ) • 
Een mooie gelegenheid voor.Barend
sen om zich als integer, zuiver 
wetenschapper te presenteren. Dis
kussie levert zo'n aanp~k eçhter 

niet op. Na verloop van tijd begon 
de zaal zich er mondeling mee te 
bemoeien waardoor er wel wat schot 
in kwam maar nog steeds geen in
teressante punten boven kwamen 
drijven. Allen op het moment dat 
de afwezigheid van Nooteboom ter 
diskussie werd gesteld sloeg de 
vlam even in de pan. Voorbijgaand 
aan.de hele voorgeschiedenis van 
de kommotie rond de Gezondheids
raad voerde Barendsen als argument 
aan dat hij niet in een forum wil• 
de zitten met een man die lelijke 
dingen over hem had gezegd. 
Waarmee eens te meer duidelijk 
werd gemaakt op welk armzalig nivo 
het debat over de stralingsnormen 
gevoerd wordt. Het voorstel van 
een van de toehoorders om met de 
forumleden en andere. belangstel
lenden via yoga-oefeningen de 
geest te verruimen was in dat op
zicht een zeer welkome suggestie. 
Waar uiteraard niet op in werd 
gegaan. • 
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Windmolens in de 
stad 

Windmolens in een bebouwde omgeving, een goed idee of 
juist niet? De windmolendeskundigen zijn het er nog 
niet over eens. Ligt de toekomst in grote windmolen
punten of in decentraal opgesteld windvermogen? De 
Amsterdamse werkgroep 'Windenergie Oostelijk Havenge
bied' kiest voor de laatste optie. In een recent ver
schenen brochure maakt deze werkgroep haar ideeën dui
delijk. 

Een aantal windmolendeskundigen 
heeft het Ca li forni sch i deaa 1 in 
het achterhoofd: uitgestrekte, le
ge woestijnen waar honderden hoge 
windmasten zijn opgesteld. Bij ge
brek aan woestijnen zouden we in 
Nederland de zee kunnen nemen of 
de Noordoostpolder om daar ons ei
gen windwoud op te gaan bouwen. 
Anderen menen dat de hoge masten 
van de windmolens kultuurelemen
ten zijn, die bij uitstek in een 
stadslandschap thuis horen: ver
tikale lijnen zoals de .kerken dat 
zijn of de torenflats en de wol
kenkrabbers. 
En wij, leken van het Oostelijk 
Havengebied, zijn van mening dat 
een windmolen juist op het V uit
stekend tot zijn recht komt. 
Omdat het er heel h·ard waait, vin
den wij, en of dat hard genoeg is 
gaan we onderzoeken. Maar öök om
dat we juist hier, in het hart 
van Amsterdam willen laten zien 
dat we in Nederland bezig zijn met 

16 

een andere kijk op energie: eèn 
milieuvriendelijk alternatief voor 
een dreigende afhankelijkheid van 
kerncentrales. 
We worden in die visie gesteund 
door de Universiteit van Amsterdam 
en het GEB. Samen met hen hebben 
we de Projektgroep Windenergie 
Oostelijk Havengebied opgericht, 
die de mogelijkheden van een V-mo
len gaat onderzoeken. 
Een plan dat·overigens niet zonder 
problemen is want: 
- Wat voor soort molen is ge
schikt? 
- Geeft zo'n molen niet teveel 
overlast? 
- Is er geen rendabele exploitatie 
mogelijk? 

een grote molen 
Voor ons gebied zijn kleine wind
molens niet geschikt. Als we de 
hele stadswijk van windenergie 
willen voorzien zijn er tien 

kleine molens nodig. Dat betekent 
tien keer zoeken naar een geschik
te plek. We moeten dus een grote 
molen hebben. Probleem bij dit 
soort grote molens is dat ze nog 
niet in serie geproduceerd worden 
de fabrikanten zijn de molens nog 
aan het ontwikkelen en dat bete
kent dat de investeringskosten re
latief heel hoog zijn. 

overlast? 
Een windmolen kan enige overlast 
opleveren voor de omwonenden. Glo
baal zijn er drie bronnen van hin
der te onderscheiden. 
Een draaiende molen 'zoeft' en dat 
is heel goed hoorbaar. Preciese 
gegevens over de mate van geluids
hinder zijn niet voorhanden. Voor
lopig wordt er door het GEB en de 
vakgroep Milieukunde geadviseerd 
om in een straal van 100 meter 
rond de turbine geen woningen te 
bouwen. Nader onderzoek zal moeten 
uitwijzen of die marge vergroot of 
verkleind zal moeten worden; van 
belang daarbij is dat de nieuw te 
ontwikkelen molens technies beter 
zullen zijn en waarschijnlijk ook 
minder zullen 'zoeven'. 
Het is overigens de vraag of de 
'zoef' het lawaai van het autover
keer in de straten overstemt. 

Een windmolen veroorzaakt ook 
liahthinder. De draaiende wieken 
tegen de achtergrond van een 



stralende zon leveren een licht
schaduw-licht effekt op dat net 
zo hinderlijk is als een steeds 
aan en uit flikkerende t.l .-buis . 
Om dit te voorkomen zou je de mo
len ten noorden van de bebouwing 
moeten zetten, want in het noor
den staat de zon nooit. 
Ook zou je de molen tijdelijk stil 
kunnen leggen als de zon er pal 
achter staat, maar dat heeft na
tuurlijk een negatief effekt op de 
opbrengst. 

Het laatste hinderaspekt is stede
bouwkundig van aard: de bebouwings
hoogte. Het verdient geen aanbeve
ling om direkt ten westen van de 
windmolen een hoog gebouw neer te 
zetten. Binnen een straal van 180 
meter mag niet hoger ge.bouwd wor
den dan 18 meter. Dat is toch al
tijd nog zo'n vier verdiepingen, 
maar onvoldoende hoogte voor een 
torenflat. 
Hoe de bouwhoogte na die 18 meter 
moet zijn is niet precies duide
lijk. Een gebouw van 25 verdie
pingen is ook op een kilometer af
stand waarschijnlijk onwenselijk. 
Het kiezen voor een goede plek 
voor de windmolen hangt van deze 
hinderaspekten af. 

subsidies 

Bij de huidige molen- en elektri
citeitsprijzen is het voor nie
mand mogelijk om zonder subsidie 
een windmolen rendabel te exploi
teren. De Rijksoverheid, diverse 
lagere overheden en ook elektri
citeitsbedrijven hebben daarom be
sloten tot het geven van subsidies 
om de ifltroduktie van windenergie 
te bevorderen. De hoogte van de 
mogelijke subsidies hangt af van 
de ~echtsvorm van de koper, van de 
plaats in Nederland en van de 
grootte van de molen. In de bro
chure komen een aantal subsidiemo
gelijkheden kort aan de orde. 

Om haar p 1 annen verde.r vorm te ge
ven organiseerde de werkgroep 
'Windenergie Oostelijk Havenge
bied' op 1 november een informa
tie- en diskussiedag voor omwonen
den en deskundigen. 
Als het aan de werkgroep ligt zal 
het binnenkort lekker zoeven aan 
het Amsterdamse Y. (PvM) • 

(Dit artikel is gebaseerd op de 
brochure 'Windmolen in de stad', 
te bestellen door overmaking van 
6 gulden op giro 5646973 t.n.v . 
A. Heijdra te Amsterdam). 

De proefboringen zijn in voorbereiding 

Uit de begroting van de regering 
voor 1987 blijkt dat de plannen 
voor proefboringen er aankomen! ! 
Er zijn twee kanten aan de zaak. 
Op de eerste plaats de kwestie van 
de eisen (kriteria) waar de zout
koepels aan moeten voldoen. Vol
gens de eisen uit 1979 zijn alle 
zoutkoepels ongeschikt. Daarom is 
nu een nieuw 'radiologisch nor
menstelsel' in de maak. Minister 
Nijpels van Milieu zegt hierover 
dat 'een eerste aanzet' in voorbe
reiding is en 'binnenkort aan een 
inspraak- en adviesprocedure on
derworpen zal worden'. 
We zijn benieuwd wie aan de in
spraak mee mogen doen en of die 
inspraak iets uit zal halen. Eên 
ding staat vast: de nieuwe nor
men zullen soepeler zijn . Dit is 
de enige manier om alsnog zout
koepels 'geschikt' voor opslag 
van atoomafval te maken. Oe re
gering is van plan om in 1987 
een standpunt over de nieuwe 
normen in te nemen. 
Verder bereidt de k01l111issie Op
slag op land (Opla) plannen voor 
proefboringen voor. In deze 
kommissie zitten mensen van mi
nisteries, het Energieonder
zoekscentrum e.d. , kortom men
sen van klup~ die al jaren ge-

leden hadden willen boren in 
het zout. De minister Oe Korte 
van Ekonomi sche Zaken heeft de 
Tweede Kamer geschreven, dat de 
Opla-groep rond de komende jaar
wisseling met een tussenrapport 
zal komen. Daarin wordt een 
voorlopige keuze van opslag
plaatsen gemaakt. Dus: over een 
paar maanden is 'voorlopig' be
kend welke plaatsen in aanmer-
ki ng komen voor proefboringen . 
De definitieve keuze van de op
slagplaatsen is eind 1987 ge
pland. Dit is een vertraging met 
een half jaar. Dat komt doordat 
de veiligheidsstudie uitgebreid 
is en door het onderzoek naar de 
invloed van straling op zout . 
Volgens minister Oe Korte kost 
het onderzoek naar de opslag 1n 
1987 zo'n 6,9 miljoen gulden. 
Volgens Nijpels wordt er tot 
1991 5 miljoen geinvesteerd, ter
wijl de jaarlijkse kosten daar
naast 4 miljoen gulden zullen be
dragen. 
In 1987 zal de regering opnieuw 
proberen om opslag in zoutkoepels 
en proefboringen gedaan te krijgen. 
Het is daarom nodig nu reeds ver-
z~t te organiseren . • 

Herman Damveld 

In 1987 zal de regering opnieuw proberen om de opslag van radioalttiet 
afval in zoutkoepels ged.aan te krijgen. (Foto: P'.lk van !-Jeegeren) 
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Kalkar is bijna een monument 
De ingebruikname van de snelle kweekreaktor in Kalkar 
is zeer onzeker geworden. Minister Jochimsen van de 
SPD-regering van de deelstaat Nordrhein-Westfalen 
{SPD) maakte op 21 juli j.l. bekend {in ieder geval 
voorlopig) geen verdere vergunningen te verlenen. 
Dat bericht veroorzaakte, ondanks de vakantie, veel 
beroering, zowel in West-Duitsland als in Nederland. 
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Braams (VVD) en Lansink (CDA) 
dreigden onmiddellijk met een 
schadeclaim als 'om puur politieke 
redenen de Kalkarreaktor niet in 
gebruik genomen wordt'. En in 
ieder geval zou een deel van het 
door Nederland geinvesteerde geld 
terug moeten komen. 
De Volkskrant ondersteunde hun 
verontwaardiging door nogal deni
grerend te spreken van 'studies 
die in alle haast zijn gemaakt om 
het politieke standpunt van de 
deelstaat - nee tegen Kalkar-

11) 
N 

niet te laten uitmonden in een or
dinaire politieke ruzie, maar meer 
wetenschappelijk te omkleden'. 

schrikbarend goed 

Rechts in Nederland was dus duide
lijk boos. Ze hadden hun oordeel 
al klaar voordat ze de argumenten 
van Jochimsen maar hadden gezien. 
En die liegen er niet om~ Der 
Spiegel noemde het een 'schrikba
rend goed onderbouwd oordeel' en 
dat kloot wel. 

Nederland doet niet mee aan Kalkar 2 
De Nederlandse regering zal 
'thans' niet meedoen aan de verde
re ontwikkelingen van een Europese 
kweekreaktor. Op 26 september liet 
Rudolf de Korte weten daar geen 
heil in te zien. Het rapport waar
op zijn beslissing was gebaseerd, 
is vandaag (29 oktober) nog niet 
openbaar, en lijkt zeer interes
sant. Want blijkbaar komt dat on
derzoek, van het Zwitserse inge
nieursburo Motor Colombus, tot de 
konklusie dat de kweekreaktor geen 
toekomst heeft, althans dat Neder
land en de Nederlandse industrie 
er niets aan hebben. En daar is De 
Korte het, voorlopig, mee eens. 
Bovendien meent hij dat 'de be
hoefte aan kweekreaktoren vanuit 
(nationaal) energiepolitiek oog
punt naar huidig zicht beperkt 
lijkt'. Hij bekent dat de herbe
zinning na Tsjernobyl van invloed 
is op zijn beslissing. 

Begin 1984 werd een overeenkomst 
gesloten tussen West-Duitsland, 
Frankrijk, Engeland, België en 
Italië om samen verder te werken 
aan de kweekreaktor. Van Aarden
ne durfde de deelname niet aan. 
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Hij verwachte veel tegenstand in 
eigen land en wilde eerst de 
nieuwe kerncentrales doordrukken 
(dat blijkt met name uit het door 
'de Wraak van Jonkheer de Brauw' 
onteigende materiaal). Maar hij 
regelde het zo dat Nederland be
trokken bleef en later nog toe 
kon treden. Omdat zijn ambtenaren 
het onderling oneens waren, liet 
hij Motor Columbus een onderzoek 
doen naar de zin van deelname. 
Die internationale samenwerking 
loopt overigens niet op rolletjes. 
De financiering van het gezamen
lijke projekt (een grote kweek
reaktor die kommercieel moet wer
ken) is een groot probleem. De 
elektriciteitsbedrijven zullen op
nieuw veel geld van de overheden 
willen. De Fransen hebben net zo'n 
20 miljard FF aan de Super-Phenix 
uitgegeven. En de enorme kostenex
plosie van het Kalkarprojekt is 
algemeen bekend. 
West-Duitsland en Frankrijk strij· 
den bovendien om de eer de qeza
menlijke kweekreaktor in het land 
te mogen hebben. En beide vinden 
ze de in hun land ontwikkelde va
riant de beste. (JH) • 

Het belangrijkste argument van de 
anti-Kalkargroepen was steeds dat 
er zich door het wegvallen van de 
koeling een zodanige toename van 
de energieproduktie kan voordoen 
dat het reaktorvat er niet tegen 
bestand is. Dit is door de bouwers 
en de deelstaat steeds ontkend, 
ook nog in april 1984 tijdens het 
laatste proces van boer Maas te
gen het Kalkarprojekt. Nu, in 
1986, zegt Jochimsen, op basis van 
nieuwe studieresultaten van de ge
zaghebbende Gesellschaft für Reak
torsicherheit )GRS, vergelijkbaar 
met TNO) dat die konklusie niet 
meer overeind te houden is. Er 
duiken steeds meer onzekerheden op 
in de berekeningen van de maximale 
kracht van de mogelijke energie
explosies. Dus wordt het des te 
noodzakelijker te voorkomen dat 
dergelijke explosies zich über
haupt voordoen. 
Het blijkt echter dat er bij die 
voorzorgsmaatregelen een groot 
aantal fouten is gemaakt, en bo
vendien de bouwer nogal eens hal
starrig was. De betrouwbaarheid 
van de roosterplaat waar de 
splijtstof- en regelstaven op rus~ 
ten is een treffend voorbeeld. Dat 
rooster bleek in 1980 al scheur
tjes te bevatten. De deelstaat ad
viseerde het te vervangen. De bou
wer weigerde. De deelstaat vroeg 
vervolgens om nadere onderbouwing 
van die weigering. Nu blijkt, weer 
uit GRS-onderzoek, dat omvangrijke 
verbeteringen nodig zijn. 
Met de natriumkoeling is van alles 
aan de hand. Volgens Jochimsen 
zijn er grote fouten gemaakt in de 
voorbereiding, konstruktie en af
werking. Maar ook doet zich zeer 
waarschijnlijk een tot nu toe on
bekend korrosiemechanisme in het 
natrium voor. Tijdens de niet-nu
kleaire proefnemingen de afgelopen 
1~ jaar zijn op allerlei plaatsen 
lekkages en onbetrouwbare plekken 
gekonstateerd. Tenslotte zijn er 
fouten gemaakt tegen het zogenaam
de redundantieprincipe: als je 
wilt voorkomen dat systemen die 
elkaar moeten vervangen gelijktij
dig uitvallen, moet je ze geheel 
onafhankelijk van elkaar konstru
eren. Dat is op enkele punten 
niet gebeurd. Bijvoorbeeld blij
ken kabels die gescheiden moeten 
blijven door dezelfde kanalen te 



lopen. 
Jochimsen heeft een voorlopig 
oordeel geveld. Hij legt de bou
wer nog een groot aantal vragen 
voor. Maar hij heeft er duidelijk 
een heel hard hoofd in. 

politiek besluit 

Natuurlijk is zijn stap partijpo
litiek gemotiveerd. De SPD in zo
wel Nordrhein-Westfalen als op 
Bondsnivo gebruikt sinds een jaar 
haar verzet tegen Kalkar als een 
speerpunt in haar strijd met de 
Grünen. Maar de argumentatie be
stond vanaf het begin mede uit 
veiligheidsaspekten. En Jochimsen 
heeft ook steeds benadrukt 'streng 
nach Recht und Gesetz' te zullen 
handelen. Met andere woorden, hij 
rept uitdrukkelijk alleen over on
zekerheden en fouten die betrek
king hebben op veiligheidsrisiko's 
en op het ontbreken van een deug
delijke regeling voor het radioak
teve afval. Dat zijn terreinen 
waarvoor hij, volgens de Westduit
se Atoomwet, verantwoordelijk is. 
Hij laat energiepolitieke en eko
nomische overwegingen buiten be
schouwing. 
De deelstaatregering moet beoorde
len of de voorzorgsmaatregelen van 
de bouwers zodanig zijn dat de in
gebruikname verantwoord is. Omdat 
de Atoomwet niet tot in detail 
voorschrijft hoe die afweging moet 
verlopen en er een grote onenig
heid bestaat onder wetenschappers 
over de veiligheid van de reaktor, 
heeft het besluit van de deelstaat 
desondanks een politiek karakter. 
Dat is duidelijk. Maar dat geldt 
zowel voor het weigeren als voor 
het verlenen van vergunningen. 

schadevergoeding is onzin 

Nederland kan natuurlijk geen 
schadevergoeding eisen van Nord
rhein-Westfalen. Ten eerste is 
die deelstaat geen partner in 
de Kalkarovereenkomst, maar de 
Bondsregering. Nordrhein-Wesfalen 
is slechts verantwoordelijk voor 
de vergunningverlening en heeft 
nooit gegarandeerd dat Kalkar zou 
gaan draaien. Als ze dat zou heb
ben gedaan, zou dat van de hele 
veiligheidskontrole een doorgesto
ken kaart hebben gemaakt. 

machteloze woede 

De Bondsregertng was woedend over 
de stap van Jochimsen. Maar of ze 
er iets aan kan doen is nog maar 
de vraag. In de Atoomwet staat dat 

de deelstaten vergunningen verle
nen in opdracht van de federale 
overheid. Maar ze zijn 'Vollzugs
organ', ze hebben een eigen ver
antwoordelijkheid. De Bondsrege
ring kan 'aanwijzingen' geven, 
maar slechts met betrekking tot 
de 'wetmatigheid en doelmatigheid' 
van de ~eslissingen van de deel
staat. 
De regering kan desondanks pro
beren een aanwijzing te geven, 
waarbij ze zal moeten aantonen dat 
de argumenten van Jochimsen niet 
deugen. Maar als deze daar dan 
niet mee instemt, zal de rechter 
eraan te pas moeten komen, want 
de bondsregering kan de vergun
ningen niet zelf verlenen. Dat 
wordt een langdurige juridische 
strijd en al die tijd zal Kalkar 
stilliggen. 
De Bondsregering heeft theoreties 
n6g een middel. Ze kan. volgens 
de Grondwet, art. 37, de deel
staatregering dwingen. Maar daar
voor is toestemming van de Bonds
raad (vertegenwoordiging van de 
deelstaten} nodig. Die zou dat als 
een gevaarlijk precedent beschou
wen. Sinds het bestaan van deze 
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grondwet is zoiets nog niet ge
beurd. 

visitekaartje 

Pikant is overigens dat de aanwij
zing zou moeten komen van het 
gloednieuwe milieuministerie in 
Bonn. Kanselier Kohl heeft da mi
nisterie ingesteld als reaktie op 
de grote onrust over de Westduitse 
kerncentrales 'na Tjsernobyl'. Het 
doordrukken van Kalkar als eerste 
wapenfeit zou milieuminister Wall
mann een lelijk visitekaartje le
veren. Volgens Der Spiegel van 28 
juli wil hij dan ook niet aan de 
druk van zijn kollega Riesenhuber 
(Onderzoek en Technologie, 'voor 
Tsjernobyl' in Bonn verantwoorde
lijk voor Kalkar} toegeven. 
Prof. Eitz, voorzitter van het da
gelijks bestuur van de SBK, de ei
genaar van de snelle kweekreaktor, 
wees op 26 juli nog op een ander 
nadeel van zo'n aanwijzing. Zoiets 
levert een totaal verstoorde rela
tie tussen deelstaat en SBK op, 
en omdat de deelstaat behalve ver
gunningverlener ook kontroleur is, 
zal dat tot voortdurende spanning-

19 



en leiden. Dus deelstaat en SBK 
zouden het onderl i·ng eens moeten 
worden. 

bondsdagverkiezingen 

De CDU/CSU blijven roepen dat Kal
kar moet gaan dr~aien, in ieder 
geval voor een proeftijd. De 
lijsttrekker van de SPD Johannes 
Rau, laat keer op keer weten daar 
falikant tegen te zijn. Het is 
duidelijR dat de Bondsdagverkie
zingen in januari van doorslagge
vend belang worden. Voor die 
tijd zal er niet veel gebeuren. 
De bouwers hebben tijd nodig om 
te reageren op de bezwaren van 
Jochimsen, en dé CDU/CSU zal dat 
toch ook moeten afwachten om ·een 
poging tot dwang te kunnen onder
bouwen. Ten tweede zal het Kohl 
niet goed uitkomen vlak voor de 
verkiezingen op dit punt door te 
drukken. Zo populair is het geld
verslindende Kalkarprojekt nou 
ook weer niet . Als de CDU/CSU en 
de FDP de meerderheid verliezen, 
en Rau met steun van de GrUnen 
(of de FDP?) aan de macht komt, is 
het lot van Kalkar bezegeld. Hij 

heeft zich tê vaak en tê nadrukke
lijk hierover uitgesproken om een 
draai van 180 graden te kunnen ma
ken. Als hij echter de verkiezing
en verliest (wat steeds waar
schijnlijker wordt), wordt het ge
kompliceerder. De nieuwe rechtse 
Bondsregering zal van alles gaan 
proberen om Kalkar open te krij
gen, en gauw ook want het geld 
raakt op (a·l na mei volgend jaar 
is er geen geld meer om de cen
trale te onderhouden). De SPD-re
gering in Nordrhein-Westfalen zal 
niet gemakkelijk toegeven, maar 
als Rau fraktievoorzitter wordt in 
Bonn en z'n baan als minister-pre
sident in de deelstaat eraan 
geeft, zal de terugtocht minder 
pijnlijk zijn, want hij staat er 
dan buiten. Toch is de situatie 
ook bij deze verkiezingsuitslag 
niet hopeloos. Kalkar kan door de 
vertragingen die in ieder geval 
optreden, bezwijken onder z'n fi
nancHne lasten. 

bloemetjes 

Twee konklusies to.t slot. Het ja
renlange buitenparlementaire ver-

Het jarenlange buitenparlementaire verzet tegen Kalkar werpt vruchten af. 
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zet tegen Kalkar werpt vruchten 
af. Dankzij dat verzet hebben de 
processen van boer Maas plaatsge
vonden en zijn kritische weten
schappers gestimuleerd om tot ge
fundeerde kritiek te komen. Die 
kritiek, met name het werk van 
Dondereren Kollert uit Bremen, 
blijkt nu van groot belang te zijn 
voor het oordeel van Jochimsen. En 
als dat verzet er niet zou zijn, 
zou de SPD zich ook niet druk ma
ken. Want het blijft natuurlijk 
een politieke partij, met z'n 
streken en konkurrentie (de Grü
nen:). Daarin verschilt het in 
niets van CDA en VVD. 
De tweede konklusie: Als Braams en 
Lansink geld terug willen hebben 
voor Kalkar, dan moeten ze hun 
schadeclaims maar leggen

1
bij de 

ontwerpers en bouwers. D1e hebben 
ten onrechte de belastingbetalers 
voorgespiegeld dat het om een vei
lig projekt zou gaan. En naar Jo
chimsen zoudèn ze een bloemetje 
kunnen sturen, omdat hij ons mis
schien behoedt voor een tweede 
Tsjernobyl, maar dan vlak aan on
ze grens. • 

(Foto : Gerlo Beernink) 



Ook 'veilige' kerncentrales geven 
ongelukken Joop Boer 

De Hoge Temperatuur Reaktor {HTR) wordt genoemd als 
êên van de drie reaktortypen die veiliger zijn dan de 
huidige kerncentrales. In West-Duitsland staat er êên 
die sinds november 1985 proefdraait. Op 4 mei gebeurde 
daar een ongeluk dat tot een groot schandaal leidde. 
Dat was aanleiding voor ons om na te gaan wat er pre
cies gebeurd is en of die reaktor echt zo veilig is. 
Een ongeluk zoals op 4 mei had men in elk geval niet 
voorzien. 

Zowel na Harrisburg als na Tsjer
nobyl riep men op tot de ontwikke
ling van veiliger kerncentrales. 
Tot die ontwikkeld zijn mogen de 
bestaande en in aanbouw zijnde 
centrales in bedrijf blijven of 
komen. Ook na het volgende grote 
ongeluk zal men aandringen op de 
ontwikkeling van inherent veilige 
centra 1 es. Inherent vei 1 i g ~1i 1 
zeggen dat er zoveel veiligheid in 
het ontwerp zit ingebouwd dat er 
ook na ernstige menselijke fouten 
of andere mankementen geen grote 
ongelukken plaatsvinden, die lei
den tot het vrijkomen van grote 
hoeveelheden radioaktieve stoffen 
in de omgeving. 
Als gegadigden voor het predikaat, 
inherent veilig, gelden: 
1. de geavanceerde drukwaterreak
tor, een verbeterd ontwerp van de 
huidige drukwaterreaktor, welke de 
meest voorkomende kerncentrale is. 
Borssele ik ook van dit type. 
2. de PlUS, een ontwerp van de 
Zweedse reaktorbouw Asea-Atom. 
3. de HTR - de Hoge Temperatuur 
Reaktor, waarvan het basisontwerp 
al 30 jaar oud is (en van Duitse 
afkomst). 
Van deze drie verkeren de eerste 
twee nog in de ontwerpfase. Voor
dat die op kommerciële schaal ge
bouwd worden, zullen er eerst 
praefreaktoren en prototypes ge
bouwd en uitgeprobeerd moeten 
worden. Daarmee zijn zeker 10 à 15 
jaar gemoeid. 

ervaringen met HTR 

Van het derde type, de HTR, ZlJn 
er tot nu toe twee praefreaktoren 
alsmede twee prototypes gebouwd. 

De eerste proefreaktor is de AVR 
van 15 MW (MegaWatt) in Jülich, 
Duitsland. Deze werd besteld in 
1959, is in bedrijf sinds 1967. De 
tweede proefreaktor staat in Pe 
Peach Bottom met 42 MW in de V.S., 
besteld in 1958. Ze was van 1966 
tot 1974 in bedrijf, waarna defi
nitieve stillegging volgde wegens 
problemen. 
Eên van de prototypes staat in 
Fort St. Vrain, 330 MW, in de 
V.S. Besteld in 1965 en in be
drijf sinds 1977. In feite heeft 
deze meer stilgelegen voor repa
raties en verbeteringen dan dat 
die draaide. In 10 jaar heeft hij 
maar 15% van de stroom geleverd 
die maximaal mogelijk was, terwijl 
het gemiddelde van alle Westerse 
reaktoren tot nu toe op ca. 60% 
ligt. Vanwege problemen is het 
vermogen waarop hij mag draaien 
beperkt tot 200 MW. Geen echt suk
ses. 
De THTR in Hamm-Uentrop, West
Duitsland, van 308 MW is het an
dere prototype van de Hoge Tempe
ratuur Reaktor. Deze werd besteld 
in 1970, levert sinds november 
1985 stroom, maar draait nog 
steeds proef. Op 23 september 1986 
haalde hij voor het eerst zijn 
volle vermogen. De uiteindelijke 
bedrijfsvergunning moet echter nog 
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worden verleend en wel door de
zelfde minister, Jochimsen van de 
SPD, die aan Kalkar nog geen ver
gunning wil geven. De THTR staat 
in Noordrijn-Westfalen, de deel
staat waar Johannes Rau de baas 
is. 
De THTR heeft al ettelijke sto
ringen gekend, waarvan de enrstig
ste plaatsvond op 4 mei, vlak na 
Tsjernobyl. Verderop wordt dat 
uitvoerig behandeld. De THTR wordt 
weliswaar beschreven als inherent 
veilig, maar zijn opvolger, de 
HTR-500, wordt gepropageerd als 
nog veiliger. Het ontwerp daarvan 
ligt klaar en men hoopt op een 
spoedig bouwbesluit. De tegen
standers bestrijden dat de THTR 
of de HTR veilig zijn en wijzen 
erop dat de THTR evenmin als 
Tsjernobyl over een echt contain
ment beschikt, zoals' de andere 
Duitse centrales dat hebben. Ze 
vinden het tekenend dat het on-
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geluk van 4 mei niet.op de lijst 
stond van mogelijke storingen, en 
eisen definitieve sluiting wegens 
gebleken onveiligheid. In de 
Bondsrepubliek zijn nog geen or
ders geplaatst voor HTR's van 
kommerciële grootte. In de V.S. 
is dat in het verleden al wel ge
beurd. Van 1970 tot 1974 werden 
er daar in totaal 8 besteld, in 
grootte variërend van 800 tot 
1200 MW. Enkele jaren later wer
den ze alle acht weer geannuleerd, 
voordat met de bouw begonnen was. 
Veel onderzoek naar HTR's heeft er 
in de V.S of elders niet plaatsge
vonden, alleen in Jülich ging men 
stuQ door. ondanks de gebleken 
geringe belangstelling-van kommer~ 
ciële zijde ingegeven door de ho
ge kosten en de teleurstellende 
resultaten. De nieuwe belangstel
ling na Tsjernobyl is duidelijk 
uit nood geboren om een alibi te 
hebben als publiek en politiek 
roepen om veiliger centrales. 

achterhaald ontwerp 
Voor een goed begrip van het waa
rom van de HTR, moeten we terug 
naar de tijd waarin het ontwerp 
werd gemaakt: 1956. Uranium was 
toen schaars, men vreesde tekor
ten en wist dat er ruimte thori
umreserves waren. Het idee achter 
de HTR is dan ook: besparing van 
uranium met gelijktijdige benut
ting van de thoriumreserves. Dat 
idee is inmiddels achterhaald om
dat er nu grote uraniumvoorraden 
zijn aangelegd en er steeds meer 
reserves worden ontdekt. 
Het is nauwelijks bekend, maar 
ook de HTR is in feite een kweek
reaktor. Alleen wordt er geen plu
tonium gekweekt uit uranium, zoals. 
in de Super-Phenix, maar uranium 
uit thorium. De reaktie gaat als 
volgt: Thorim-232 vangt een neu
tron in en gaat over in de ura
nium-isotoop U-233, dat zelfs nog 
iets beter Splijtbaar is dan U-
235 dat in alle kerncentrales als 
splijtstof gebruikt wordt. Ura-
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nium-233 kan overigens prima in 
atoombollillen worden gebruikt. 
Verdere kenmerken van de HTR zijn: 
- a-ls splijtstof wordt zeer hoog 
verrijkt uranium gebruikt, namelijk 
93% U-235, tegen lichtverrijkt 
uranium .met 3% U-235 in normale 
centrales .. 
- de splijtstof zit samen met tho
rium in kogels die omhuld zijn met 
enkele harde grafietlagen. 
- het grafiet dient als moderator 
(remstof) voor de neutronen en 
voorkomt dat splijtingsprodukten 
uit de kogels kunnen vrijkomen. 
- als koelmiddel dient helim. dat 
in de kern onder matig hoge druk 
(40 atmosfeer) tot 750 graden cel
sius wordt verhit; in normale cen
trales heerst een watertemperatuur 
van rond de 300 graden. 
- het nuttig rendement van de cen
trale is daardoor hoger: 40% in 
plaats van 33%. 
- kontinue vervanging van de 
splijtstof (dagelijks) in plaats 
van 1x per jaar. 
Deze kombinatie van afwijkende 
kernmerken maakt de HTR uniek. 
Aanvankelijk lag het natuurlijk in 
de bedoeling om het gekweekte ura
nium-233 op te werken, dat wil 
zeggen om het uit de bestraalde 
splijtstof af te scheiden en ver
volgens nuttig te gebruiken. Waar
om zou je anders kweken nietwaar. 
Maar dat idee is nooit uitgevoerd: 
een aparte opwerkingsfabriek al
leen voor 1 of 2 HTR's is veel te 
duur. 
In West-Duitsland levert dat als 
komplikatie dat het probleem van 
het radioaktief afval uit de HTR's 
niet opgelost is. De wet eist daar 
dat bestraalde splijtstof wordt 
opgewerkt; dat geldt tevens als 
oplossing van het radioaktief af
val probleem. Voor de THTR maakt 
men daarom ee.n uitzondering: de 
bestraalde splijtstof mag onopge
werkt opgeslagen worden. Zolang 
trouwens.die wet niet veranderd 
wordt, is de bouw van Wackersdorf 
min of meer wettelijk verplicht. 
Hoewel, die uitzondering voor de 
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THTR (en voor Kalkar ook) schept 
een precedent. 
Voorlopig genoeg technische de
tails. 

lijdensweg 
Toen in 1971 met de bouw werd be
gonnen. verwachtte men er in 1976 
mee klaar te zijn. De kosten wer
den geraamd op 673 miljoen O.M. 
Het bedrijfsleven zou daarvan 8% 
betalen. het rijk financierde de 
rest. Enfin, hoe ging dat. het was 
een prototype dus het liep alle
maal wat uit, net als in Kalkar: 
nieuwe eisen, tegenvallers. prijs
verhogingen. vertragingen. De 
bouwtijd kwam tenslotte uit op 
14 jaar en de kostprijs werd ruim 
4 miljard O.M. Het rijk draaide op 
voor 83% van de kosten. Jhet be
drijfsleven (industrie en stroom
bedrijven) dokte de rest. 17%. 
Daarbij komen nog de onderzoeks
en ontwikkelingskosten, 1065 mil
joen, en de tot 450 miljoen ver
hoogde risikobi·jdrage - geheel pp 
kosten van de staat. de belasting
betaler dus. 

Dat de Duitse staat tegelijkertijd 
twee nieuwe reaktortypen bekostig
de, komt voor een belangrijk deel 
door de konkurrentiestrijd tussen 
twee atoomonderzoekscentra: een in 
Karlsruhe, dat de motor is achte·r 
ontwikkeling en ontwerp van snelle 
kweekreaktoren en Kalkar; het an
dere in Jülich dat zich richt op 
HTR's en steeds het belang van de 
bouw van de THTR onderstreepte. 
Zij deed dit samen met de kolen
industrie (met name in het Noord
rijn-Westfalen van Rau), omdat de 
stoom uit de THTR door zijn hoge 
temperatuur zeer geschikt zou zijn 
voor kolenvergassing. Zowel Karls
ruhe als Jülich worden door de 
staat zwaar gesubsidieerd: Karls
ruhe krijgt per jaar ca. 350 mil
joen O.M. en Jülich zo'n 300 mil
joen. 
Als Kalkar gêên vergunning krijgt 
en de THTR wel. is dat een tegen-



slag voor Karlsruhe. Als de huidi
ge roep om veiliger centrales 
doorzet, zal dat (na een SPD-ver
kiezingsnederlaag) voor JUlich 
extra middelen kunnen opleveren. 
Het is een strijd om macht, pres
tige en geld tussen deze twee cen
tra. Daarom kwam het ongeluk op 4 
mei '86 in de THTR en alle ophef 
daarom heen, voor JUlich en de 
HTR-lobby zo ongelegen. Vandaar de 
(mislukte) pogingen tot geheim
houding en bagatellisering. Ook de 
plaatselijke SPD, inklusief Rau, 
was tot dit voorjaar v66r de THTR. 
Oe rol die het ministerie speelde 
bij de geheimhouding was, gezien 
de voorgeschiedenis, zowel dubieus 
als begrijpelijk. 

van storing tot schandaal 
De Tsjernobylramp leek voor de 
THTR-bedrijfsvoering een geluk bij 
een ongeluk. Het toeval wilde dat 
er net op 3 mei een regenbui was 
gevallen die leidde tot een hon
derdvoudige verhoging van de nor
maal aanwezige radioaktieviteit: 
er werd plaatselijk 50.000 Bq 
(Becquerel) en hoger gemeten in 
plaats van de toegestane 500 Bq. 
De bedrijfsleiding kon haar geluk 
niet op. Ze kon zo ongemerkt haar 
radioaktieve troep lozen zonder 
dat het zou opvallen. Dat was de 
beschuldiging die het Oko-Insitut 
1n Freiburg eind mei uitte. Daar
mee was het schandaal geboren. Dat 
het opzetje van de THTR-direktie 
mislukte, lag niet aan hen, maar 
aan een onbekende werknemer, die 
aàn de pers en het Oko-Insitut 
anoniem de tip gaf dat er wat was 
gebeurd. De man gaf al maanden 
door wat er allemaal gebeurde. Het 
instituut sloeg aan het meten en 
meldde dat liefst 70% van de ra
dioaktiviteit die ze vonden op 2 
km afstand van de THTR, afkomstig 
was van de THTR, en niet uit 
Tsjernobyl . kwam. 
Beschuldigingen en ontkenningen 
vlogen over en weer. Eerst zei de 
THTR-direktie: 'Er is niets aan 

-

de hand, de reaktor is normaal in 
bedrijf'. Vervolgens luidde het: 
'Het ging om een normale storing 
die niet gemeld hoefde te worden'. 
Tenslotte zei men: 'We hebben de 
storing gemeld aan een ambtenaar 
van het betreffende ministerie. 
Het ministerie wist er dus van, 
maar die heeft het stilgehouden'. 
De ambtenaar zou op vakantie zijn 
gegaan zonder iets aan zijn bazen 
te hebben gezegd. Minister Jochim
sen kwam met zware beschuldiging
en, trok die vervolgens in en 
dreigde tenslotte met het intrek
ken van de vergunning. De direktie 
dreigde de minister met een proces 
wegens smaad en weigerde de reak
tor stil te leggen. De GrUnen eis
ten onmiddellijke stillegging en 
het aftreden van de minister. Om
wonende boeren blokkeerden dagen
lang de toegangswegen naar de een- . 
trale met hun trekkers en machi
nes. Een demonstratie trok 40.000 
mensen. Tenslotte gaf het ministe
rie, dat iest moest doen, op 3 ju
ni het bevel de reaktor tijdelijk 
stil te leggen, na een mislukte 
bemiddelingspoging van Johannes 
Rau himself. Een studiekommissie 
werd ingesteld, er werden extra 
veiligheidseisen gesteld en op 13 
juli mocht de THTR weer opstarten 
nadat aan de eisen was voldaan. 
Kortom, een echter schandaal waar 
de pers dankbaar op in sprong, met 
een klassieke afloop: de reaktor 
draait weer. 
Maar wat is er nu feitelijk ge
beurd? 

wat er echt gebeurde 
De kern van de THTR bevat grote 
aanta 11 en koge 1 s. ter grootte van 
tennisballen. In totaal zijn dat 
er 675.000, waarvan er 375.000 
uranium en thorium bevatten, om
huld door 3 harde lagen grafiet. 
De overige 300.000 kogels bevatten 
alleen grafiet en borium en houden 
de kernreakties beheersbaar. Om 
die kogels gaat het. Elke dag wor
den er enkele duizenden kogels om-
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gewisseld. Vanuit een reservoir 
worden er enkele duizenden kogels 
omgewisseld. Vanuit een reservoir 
worden er via een soort sluis 
evenveel toegevoegd als er via een 
)ndere weg worden afgevoerd. Een 
speciale machine kontroleert de 
afgevoerde kogels op beschadiging
en en meet of ze al of niet zijn 
.opgebrand. Als ze zijn opgebrand 
worden ze langs ellenlange pijpen 
naar een ander reservoir gevoerd. 
Op zondagmiddag 15.00 uur, 4 mei, 
krijgt een technikus opdracht om 
een aantal kogels naar de kern 
door te sluizen. Op zich niets bi
zonders. Dit maal zijn het er ech
ter geen 60 zoals normaal, maar 
precies 41. 60 ko·gels kunnen auto
maties worden toegevoerd, maar 
daarvan afwijkende aantallen moe
ten via handbediening. De techni
kus schakelt dus over op handbe
diening, hij moet daarbij zo'n 20 
voorschriften in acht nemen. Er 
gebeurt iets onvoorziens: een ko
gel blijft steken in de toevoer
sluis. De technikus schakelt te
rug op autornaties en probeert met 
helium dat onder grote druk staat 
de sluis door te blazen om de ko
gel los te krijgen. Dat mislukt. 
Hij merkt niet dat het helium dat 
met radioaktieve grafietdeeltjes 
is besmet, via een defekt ventiel 
via de schoorsteen naar buiten 
ontsnapt. Het ventiel was defekt 
geraakt door grafietstof dat in 
grotere mate dan normaal aanwezig 
was. Zodra de meetintrumenten in 
de schoorsteen de toegenomen ra
dioaktiviteit bespeuren, wordt dat 
door de komputer gemeld. Alarmbel
len rinkelen en de komputer geeft 
meer dan 20 storingen aan. De 
technici negeren dit. Ze schieten 
nog 20 à 30 kogels de sluis in om 
die ene kogel los te krijgen, zon
der sukses. Integendeel, hierbij 
gaan al die kogels kapot waardoor 
de splijtingsprodukten vrijkomen 
die nog meer radioaktiviteit ver
oorzaken. Normaal worden die door 
de grafietlagen tegengehouden. 
's Avonds gaat de aflossing van de 
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wacht nog even door met pogingen 
de kogels vrij te krijgen. Het wi 1 
niet lukken en 's nachts leggen ze 
de reaktor stil, na overleg met de 
leiding. Achteraf bleken ook de 
filters die het radioaktieve stof 
hadden moeten tegenhouden defekt 
te zijn geraakt: ze waren niet be
rekend op zoveel stof. Via de 
schoorsteen is dus. urenlang onge
filterd, met radioaktieve stoffen 
besmet heliumgas gelossd in de om
geving. Zo gaat dat dus. 
Het voorval werd voorlopig stilge
houden. Begin juni beweerde de di
rektie dat ze op 9 mei een ambte
naar hadden geïnformeerd en op 12 
mei een gesprek met een deskundige 
ambtenaar hadden gevoerd. Deze man 
zou op vakantie zijn gegaan zonder 
dat z'n bazen van iets wisten. Pas 
door de anonieme tipgever lekte de 
boel eind mei uit. Toen waren de 
brokstukken allang opgeruimd, re
paraties uitgevoerd en draaide de 
reaktor alweer. Volgens de verkla
ringen van de direktie hadden de 
lozingen slechts 60% van de toege
stane limieten bedragen. Terwijl 
de metingen van het Oko-Institut 
uitwezen dat de THTR-lozingen ver
antwoordelijk waren voor 70% van 
de gemeten·, zeer hoge radioaktivi
teit, was dat volgens de direktie 
maar 1/500.000 deel. Kompoterbe
rekeningen hadden aangetoond dat 
de door de THTR geloosde radioak
tiviteit slechts hadden geleid 
tot 0,1 Bq per vierkante meter op 
2 km afstand. Dat moest berekend 
worden, want er viel niets te me
ten. 
Het Oko-Institut mat nog op 1 ju
ni 40.000 Bq per vierkante meter, 
ook op 2 km afstand. Ze beschul
digden de THTR ervan dat die ook 
na de stillegging op 3 juni waren 
doorgegaan met hun lozingen, want 
op 6 juni maten ze op dezelfde 
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plek zelfs 120.000 Bq. De THTR
bedrijfsvoering zou zelf 3000 Bq 
oerneten hebben. Het verschil zat 
hem erin dat de THTR-mensen alleen 
de beta-straling maten, terwijl de 
ekologen zowel beta- als gamma
straling hadden gemeten. 

Volgens het officiäle deskundigen
rapport dat op 9 september uit
kwam, is het niet uitgesloten dat 
de lozingslimieten zijn overschre
den. Dus toch. De Pravda wist te 
melden dat de Duitsers niet in 
aanmerking kwamen voor schadever
goeding, omdat de meeste radioak
tiviteit uit Duitsland zelf zou 
komen. Dat stak. 
De plaatselijke SPD ging in de 
loop van mei geheel overstag wat 
hun THTR-standpunt betrof. Tegen 
Ka 1 kar en Wackersdorf waren ze a 1 . 
maar volgens hen was de THTR vei
lig, daar waren ze voor. Tijdens 
het schandaal sloten ze zich toch 
maar aan bij het landelijk SPD
standpunt! konsekwent tegen, maar 
sluiting pas op termijn en na de 
nodige wetsveranderingen. Volgens 
die wet heeft de THTR al een ver
gunning, al is het dan voor proef
draaien, en voordat die wet is 
veranderd kunnen ze de reaktor 
niet sluiten. Met Kalkar lag het 
anders, daar was nog geen vergun
ning om te draaien verleend. 

veilig? 
Bewijst een zo'n ongelukje nu dat 
die centrale onveilig is? Volgens 
de ontwerpers en bouwers niet. Ze 
noemen hun centra 1 e vei 1i g vanwe
ge de volgende drie eigenschappen: 
1. Een kernsmelting is met de THTR 
onmogelijk. Als de koeling zou 
uitvallen, dan schakelt de reak
tor zichzelf uit, omdat het vermo
gen bij hogere temperaturen snel 

afneemt, tot op 1/500 van zijn 
vermogen. De temperatuur komt 
daarbij niet hoger dan 1600 gra
den. De kogels blijven dan in
takt. Mocht onverhoopt het grafiet 
beginnen te branden dan duurt het 
nog dagen voor er enige radioakti
viteit naar buiten komt. In die 
tussentijd slaat vrijwel alles 
neer op wanden en leidingen bin
nenin de centrale. 
2. De drie grafietlagen rondom 
het uranium en thorium zorgen er
voor dat er geen splijtingsproduk
ten kunnen vrijkomen. ALLEEN bij 
temperaturen van boven de 2000 
graden celsius kan dat, en in ge
val van breuk of slijtage en be
schadiging van de kogels. 
3. Omdat er geen water als koel
middel wordt gebruikt maar het 
edelgas helium, kan het koelmiddel 
niet chemisch reageren met de 
splijtstof of het grafiet. Dit in 
tegenstelling met alle reaktoren 
die wel water als koelmiddel in de 
kern toepassen. Het grootste ge
vaar is dan de vorming van het 
brandbare waterstofgas, door de 
reaktie van water met de metalen 
splijtstofbuizen of met het gra
giet. 

onveilig 
Lothar Hahn van het Oko-Insitut, 
afdeling Darmstadt, bracht al op 9 
juni '86 een voorlopige veilig
heidsstudie uit over de THTR, 
waarin hij dèze aanspraken op vei
ligheid weerlegt. Overigens be
staat er behalve een korte opper
vlakkige studie, nog geen risiko
analyse van de THTR. Die is er wel 
over zijn mogelijke opvolger, de 
HTR-500. 
De drie bovengenoemde voordelen, 
weerlegt hij als volgt: 
1. In wezen gaat het er niet om of 



een kernsmelting mogelijk is, maar 
of er radioaktiviteit naar buiten 
komt. In Harrisburg bijvoorbeeld 
smolt de kern wel grotendeels, 
maar kwam er relatief weinig akti
viteit vrij. In Tsjernobyl smolt 
een kleiner deel van de kern, maar 
verspreidde door een explosie wel 
een groot deel van de splijtings
produkten over Europa. Ook bij de 
THTR kan een aanzienlijk deel van 
de radioaktiviteit vrijkomen, zo
als op 4 mei bleek. 
2. Het is heel wel denkbaar dat er 
storingen optreden waardoor er óf 
lucht kan toetreden tot de kern 
met als gevolg grafietbranden en 
hoge temperaturen waardoor de 
splijtingsprodukten uit de kogels 
komen, óf water in de kern komt 
dat vervolgens op grafiet reageert 
onder vorming van waterstofgas. De 
waterstof kan dan tot explosies 
leiden. 
3. Helium op zich is ongevaarlijk. 
Het is echter altijd in meer of 
mindere mate radioaktief besmet. 
Omdat het onder vrij hoge druk 
staat kan het via lekke ventielen, 
filters, enz. naar buiten stromen. 
Als verdere kritiekpunten noemt 
hij nog: 
- De THTR bezig geen onafhankelijk 
noodkoelsysteem, zoals bij andere 
Duitse reaktoren verplicht is. 
- De centrale beschikt niet over 
voldoende onafhankelijke afscha
kelsystemen. De twee aanwezige 
systemen kunnen niet onder alle 
omstandigheden, noch bij ongeval
len aan de eisen voldoen. 
- De THTR heeft geen veiligheids
omhulling, zoals bij andere cen
trales. 
Wel heeft de reaktor in korte tijd 
al bewezen een aantal mankementen 
te bezitten. Voorbeelden: 
- De kogels in de kern raken ook 
bij laag vermogen veel sterker 

verdicht dan tevoren berekend. Dat 
heeft op zijn beurt een aantal ge
vaarlijke gevolgen: - de regelsta
ven kunnen moeilijker of·niet in 
de kern worden gebracht, waardoor 
een noodstop onzeker wordt; de ko
gels slijten vlugger, waardoor er 
radioaktieve stof in omloop komt. 
- Het breukpercentage van de ko
gels is ook zonder het inbrengen 
van de regelstaven, al veel hoger 
dan in het ontwerp is voorzien. 
Men ging er vanuit dat er per 2 
jaar maar 1 koge kapot zou gaaan. 
Inmiddels zijn er binnen een half 
jaar al meer dan 80 kogels kapot 
gegaan. De opvangbak voor kapotte 
kogels die toereind zou zijn voor 
de totale levensduur, zit nu al 
vol. 
De vorming van radioaktieve stof, 
bestaand uit grafiet, uranium, 
thorium en metaal, ligt eveneens 
onverwacht hoog. Dt stof kan lei
den tot defekten van apparatuur, 
onder andere ventielen, kleppen, 
toe- en afvoerbuizen. 
In feite lag stofvorming aan de 
basis van het ongeval op 4 mei: 
een ventiel sloot vanwege het 
stof niet goed af, waardoor de 
boel via de schoorsteen naar bui
ten kon. 

atoombommen 
Volgens vele onafhankelijke des
kundigen is de THTR geen inherent 
veilige centrale. Volgens een 
kleiner aantal deskundigen maar 
een meerderheid van de Duitse be
volking moet hij gesloten worden. 
Een ander groot nadeel is dat de 
THTR draait op zeer hoog, verrijkt 
uranium v.an 93%, wat rechtstreeks 
gebruikt zou kunnen worden in 
atoombommen, hetzij in toekomstig 
EG-verband, hetzij via diefstal, 
sabotage en terrorisme. Zelfs het 

Amerikaanse Ministerie van Defen
sie heeft grote bezwaren hierte
gen. Nadat er in de jaren 70 vanuit 
de V.S. ruim 730 kg tot 93% ver
rijkt uranium naar de Bondsrepu
bliek was vervoerd, maakte dit mi
nisterie bezwaar tegen een aan
vraag van nog eens 103 kg in 
1980. De oorspronkelijke hoeveel
heid was al genoeg voor de eerste 
kernlading en voor 2,5 herläding
en. Het ligt opgeslagen bij Nukem 
in Hanau. Daar ligt nog wel meer. 
De V.S. dringt al lange tijd aan 
op overschakeling op licht ver
rijkt uranium (maximaal 20%) wat 
technisch goed mogelijk is, maar 
door de BRD wordt gewei_gerd. 

Volgens vele onafhankele deskun
digen is de THTR geen inherent 
veilige centrale. Een veilige 
kerncentrale blijft een illusie. 
Januari 1987 wordt een spannende 
tijd. Maar ook als de SPD zou 
winnen, blijft het de vraag of 
en zo ja wanneer ze die centrale 
en de anderen- sluiten. Verzet 
blijft broodnodig. • 
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Wat komt er na Splijtstop? 
Splijtstop stopt, maar anderen gaan gestaag door met 
het maken van blaadjes over de (anti-kern)energie
strijd en de energiepolitiek. Je hoeft als voormalig 
Splijtstop-abonnee niet met lege handen te blijven 
staan. Een verkenning van de markt. 

allicht 
TIJDSCHRIFT VAN DE GEZAMENLIJKE ENERGIEKOMITEES ZUID-NEDERlAND 
PiliJS FL. 2,00 JULVAUGUSTUS 6E JAARGANG NR. 4 

Al jaren bekend van z'n fel gele 
omslag, waarop de prenten van Tik
Tak-Tekeningen prijken: Allicht, 
het tijdschrift van de gezamenlij
ke energiekomitees Zuid-Nederland. 
Zes jaargangen heeft Allicht ach
ter de rug, en ze gaat vrolijk 
verder met de zevende. Redaktielid 
Wim Kersten legt uit waarom. 'In 
het voorjaar van 1988 wordt de 
diskussie over kernenergie opgera
keld, als de regering met haar 
nieuwe standpunt komt. Zo nieuw 
zal dat standpunt niet zijn, en 
we willen daarom tot die tijd de 
waakvlam aanhouden. Verder spelen 
er in 1987 tal van zaken die de 
aandacht vragen. Om er een paar 
te noemen: de fusiebesprekingen 
tussen elektriciteitsmaatschappij
en; de verkiezing van de Provin
ciale Staten, die (formeel) in
vloed hebben op het beled van de 
elektriciteitsmaatschappijen; êén 
jaar Tsjernobyl; en diverse Bra
bantse projekten rondom duurzame 
energie'. 
Allicht is op.zich een regionaal 
tijdschrift. 'Toch is dat een 
beetje achterhaald', vindt Wim. 
'We besteden aandacht aan allerlei 
landelijke ontwikkelingen op ener
giegebied. Er ligt wel een aksent 
op het gebeuren in Zuid-Nèderland. 
Maar dat heeft natuurlijk ook te 
maken met het feit dat er in onze 
regio zoveel aan de hand is: Moer
dijk, ·Borssele, en vlak over de 
grens de talloze Belgische kern
centrales'. 
Allicht noemt zich met nadruk 
een energieblad. 'We besteden in 
de regel de helft van de ruimte 
aan kernenergie en de strijd daar
tegen, en de andere helft aan 
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duurzame energie. Wat dat laatste 
betreft schrijven we over tech
niese aspekten, over hoe mensen 
zelf met 'alternatieven' aan de 
slag kunnen, en over het over
heidsbeleid inzake duurzame 
energie'. 
In ieder nummer komen er een 
aantal rubrieken terug. 'Belicht' 
is de rubriek, waar êén onder.
werp wat uitgebreider behandeld 
wordt. 'Brandstof' is de rubriek 
voor korte berichten en aankondig
ingen van aktiviteiten en publika
ties. 'Buitenparlementair' is een 
kolumn waarin het voormalige ka
merlid Wilbert Willems (PSP) de 
politieke aktualiteiten bekommen• 
tarieerd. 

.Af\/AL33 
. ' . 

Het is deze zomer een tijdje stil 
geweest rond Afval, maar het ak
tieblad tegen kernenergie en mili
tarisme bestaat nog steeds. Begin 
november zal het nieuwe nummer 
verschijnen, met 'Borssele' als 
thema. 
Afval is voortgekomen uit de aktie 
Dodewaard Gaat Dicht 1981. 'We 
richten ons op aktievoerende men
sen', vertelt redaktielid Henk. 
'We bieden niet zozeer het korte 
aktienieuws, maar meer de achter
grondinformatie. Naast kernenergie 
gaat onze aandacht steeds meer uit 
naar militarisme en andere vormen 
van geweld. Aan het energiebeleid 
in het algemeen en aan alternatie-

Allicht is geen vakblad voor 
energiedeskundigen. 'We schrijven 
niet op TH-nivo. We willen dat on
ze artikelen toegankelijk zijn 
voor mensen die nog niet zo met de 
problematiek vertrouwd zijn. Toch 
zijn de meeste van onze abonnees 
al langere tijd met kernenergie 
bezig'. 
Allicht verschijnt zes keer per 
jaar, wordt gedrukt op kringloop
papier van A4-formaat en is onge
veer 20 pagina's dik. Een abonne
ment kost 10 gulden per jaar; een 
proefnummer is gratis. 
Voor proefnummers en abonnementen: 
Allicht 
Postbus 8107 
5004 GC Til burg 

ve energie doen we niet zo heel 
veel. We proberen onze artikelen 
begrijpelijk te houden voor men
sen die nog niet zo lang met kern
energie en andere zaken bezig 
zijn. Toch ontkom je er niet aan 
dat een aantal verhalen vooral 
voor de oudegedienden onder onze 
abonnees zijn'. 
Sinds kort is de vormgeving van 
Afval veranderd. Het blad heeft 
nu een A4-formaat. Het wordt ge
drukt op wit papier. Een nummer 
is zo'n 16 pagina's dik. Afval is 
formeel een maandblad, maar ver
schijnt de laatste tijd eens per 
twee maanden. De prijs is 25 gul
den voor 10 nummers. 
Voor abonnementen: 
Afval 
Postbus 1053 
1000 BB Amsterdam 



NIEUWSBRIEF! JUNI 86 

BASISGROEPEN TEGEN KERN
GEWELD EN MILITARISME 

Nieuw, ook dat kan nog, is de 
Nieuwsbrief van Basisgroepen tegen 
Kerngeweld en Militarisme. Nummer 
1 zag dit voorjaar het licht. De 
Niewsbrief is op hetzelfde publiek 
gericht als dat van Afval (de men
sen in en rondom de basisgroepen), 
maar met een andere inhoud. Ach
tergrondinformatie zul je vergeefs 
zoeken in de Nieuwsbrief. Wel vind 
je er verslagen van vergaderingen 
(landelijk overleg basisgroepen, 
of bepaalde voorbereidingsgroep
jes), diskussiestukken over ak
ties die op vergaderingen bespro
ken worden, aankondigingen van ak
ties, een aktie- en vergaderagen
da, en krantenberichtjes over ak
ties. Soms wordt er in een bijlage 

praktiese informatie meegezonden, 
zoals een lijst van bedrijven en 
instellingen die bij kernenergie 
betrokken zijn. De Nieuwsbrief, 
uitgegeven door het landelijk sek
retariaat van basisgroepen, staat 
dus ten dienste van vergaderingen 
en akties van basisgroepen. 
De Nieuwsbrief verschijnt maande
lijks, wordt gestencild op wit 
papier van A4-formaat, en is onge
veer 10 pagina's dik. De prijs is 
f 2,50 per uitgave. 
Voor abonnementen: 
Nieuwsbrief Basisgroepen tegen 
Kerngeweld en Militarisme 
Sweerts ae Landastraat 73 
6814 DB Arnhem 
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Het blad Milieudefensie zal voor 
weinig mensen een onbekende zijn. 
Het is bezig met haar vijftiende 
jaargang. Het schrijft - zoals de 
titel al aangeeft - in brede zin 
over de milieuproblematiek, waar
van het energievraagstuk een on
derdeel is. De Vereniging Milieu
defensie speelt de laatste twee 
jaar een vrij aktieve rol in de 
anti-kernenergiestrijd, en dit 
heeft z'n weerslag op de inhoud 
van het blad. Via Milieudefensie 
blijf je redelijk op de hoogte 
van de landelijke politieke ont
wikkelingen op energiegebied en 
van een deel van de aktiviteiten 
van de energiebeweging, al is de 
ruimte voor deze zaken in een al
gemeen milieublad natuurlijk be
perkt. Het zijn vooral de aktivi
teiten waar Vereniging Milieude
fensie mee te maken heeft (bij
voorbeeld Stem tegen Kernenergie, 
Aktie Schoonstroom), die in 
het blad aandacht krijgen. 
Naast het energievraagstuk zijn 
afval, voedsel en zure regen an
dere thema's die je in het blad 
regelmatig tegen komt. Een agen
da, een overzicht van publikaties 
en het korte milieunieuws ontbre
ken niet. Milieudefensie ver
schijnt 10 keer per jaar, wordt 
op kringlooppapier gedrukt, heeft 
een A4-formaat en is meestal 32 

pagina's dik. Een abonnement kost 
minimaal 40 gulden per jaar; je 
bent dan tevens lid van VMD. 
Voor abonnementen: 
Mi 1 i eudefen·s ie 
2e Weteringplantsoen 9 
1017 ZO Amsterdam 

De Drentse abonnees van Splijtstop 
kunnen op de hoogte blijven via de 
Nieuwsbrief AKB Drente. Dit blaad
je wil de anti-kernenergiegroepen 
in de regio op de hoogte houden 
van vooral regionale maar ook lan
delijke ontwikkelingen. Het hoopt 
een schakel te vormen tussen al
lerlei AKB-groepen in Drente. 
De Nieuwsbrief brengt haar infor
matie in een aantal overzichtelij
ke rubrieken als 'regio aktief', 
'landelijk aktief'. 'publikaties', 
'positeif' en 'alternatief'. Ook 
is er ruimte voor enige opmerke
lijke krantenberichtjes. 
'Helemaal tevreden over de 

duurzame 

"' :I 
tn .., Het tijdschrift Duurzame Energie 

is in 1981 opgezet door de Orga
nisatie voor Duurzame Energie en 
was toen vooral gericht op bou
wers en gebruikers van installa
ties voor duurzame energie. Met 
ingang van 1984 is de opzet van 
het blad verbreed, meer gericht 
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op alle geïnteresseerden in duur
zame energie. Je vindt er artike
len en korte berichten over de 
ontwikkelingen op het gebied van 
windenergie, zonneenergie, ener
giewinning uit biomassa, water
kracht en verwante onderwerpen. 
Zo nu en dan kun je er wat lezen 
over innovatieve energiebesparing 
en warmte-krachtkoppeling. Ontwik
kelingen op gebied van kernenergie 
komen niet aan bod. Duurzame Ener
gie wil zowel aktualiteiten als 
achtergronden belichten. Het han
teert daarbij vooral een tech
niese invalshoek. Tevens bevat het 
blad enkele pagina's met leden
nieuws van organisaties als de Or
ganisatie voor Duurzame Energie, 
Nederlandse Windenergievereniging, 
en de Vereniging van Windmolenge
bruikers. 
Duurzame Energie verschijnt zes 
keer per jaar en is zo'n 50 pagi
na's dik (A4-formaat). Het is ge
drukt op wit papier. Een abonne
ment kost 50 gulden per jaar. 
Voor abonnementen: 
Duurzame Energie 
Postbus 19259 
3501 DG Utrecht 

Nieuwsbrief ben ik niet', zegt re
daktielid Wypkeline. 'Het aantal 
aktiviteiten in de regio valt wat 
tegen, je mist in zekere zin een 
achterban. Toch vind ik het be
langrijk dat de Nieuwsbrief blijft 
bestaan. Hoe blijf je anders op 
de hoogte van hetgeen er regio
naal op (anti)kernenergiegebied 
gebeurd?' 
De Nieuwsbrief AKB Drente ver
schijnt eens per zes weken, wordt 
gedrukt op wit papier van A4-for
maat, en is ongeveer 10 pagina's 
dik. De prijs mag je zelf bepa
len. 
Voor abonnementen: 
Nieuwsbrief AKB Drente 
Kruisakker 4 
9468 BH Annen 
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Vereniging Milieudefensie wijst u, n.a .v. 
het ongeluk in de kerncentrale in 
Tsjernobyl, op het volgende: 

Kernenergiewet 

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

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

RADIOACTIVITEIT MELDEN! 
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