
~teuDäbonnementen -"=;,,11

J 5.- per paisron /j='
i lO.- P. plssieelijke
. ~1' /j&ar

! 2.5.- 1'-1"egionale
..:' groep /jool'

uitgave van
.çe;:mmenlij /,
Energie Kom;/"
Z rdd:Nederlalid

sekretarlaGt: lUeuwl.o.ndulu,at 39,
. U.f.buJtg .

f Inancllin I gÁ.Jt.O 1r-3-"60-:-:Q2-54- '

Cobbmhagenl=n 552,
.TilhuJtg

EI<Z
LieK
PEK

zuidnederlandse energie krant

madein hOlland

.i<te ijaarga",g '"FE BR.\197.9 • ' no'116 ~

•• ****••********••••*.***********•••*****••••••**•••••••••••••••••
:: Het gOM.t weetr. van de ak.ti.vite-Lten. Zo<lÛ> bekend wOll.d.t etr. mo- ::
:: men.teet - ovetr.a.e. bi het .tand - dJwk gep!l.lIat ovetr. de "/3Jz.ede ::
:: ~ehappeLi.jke VLlkul.ûe" . Moe.ten we wet 06 niet meedoen, ::
:: en zo j a, ondetr. wetke voo!l«WIlLden? ::
:: V<UI.!UUILI.6.t dtLUg.t bi NOOM Nedetr.l.and een .to.ta.e.e oofl.f.og .tegen ::
:: de ptloe6boiUngllit-pl.annen van Van AaJuienne, geAymbofu eetr.d bi ::
:: he.t 'van AaAdenne-066en.1>~e6' . ::
:: En dan de vOO!l.betr.~gen VOOIt de glLOoue ln.tetr.natWna.te ::
:: Anti-A.toomak.ti.edag op 2 juni., tU:tM Voet *a.e.thaM VOOIt ZtUd- ::
:: Nedetr..tand) eenttu:ut.e. za!. <I.tGtan ondell. het motto "VOELBEWUST ::
:: STOPPEN~ ::
:: Ook op p.(.aa.;UeLi.jk nivo gebeuJt.t het = en andetr.: <I.taci<lvetr.- ::
: l<l:lJtJlling, gemeen.teLi.jk enetr.g~ebe.tUd en ~o.e.auepl.annen he- :
:: .ten daatt de <lf.w.t:e.twooMen. ::
* *:: Wat de ZEK-kttan.t ze.t6 be.ttte6.t: we hebben nog <I.teecU nie.t ge- ::
:: no eg BETALENDE abonneeA • • • •zoda.t we nogrnaa.f..l een betLoep moe- ::
:: .ten doen op onze f.ezeM om de penningmeeA.tetr. (36002 541 niet ::
:: ze vetr.ge.ten. ::.••...._ .

o 5 JAAR OORSSELE (2)
o FnJTtx;IE E2'l VRLJHEID
o HOE RAKEN WE ONZE KERNCEm'R!II.ES KWIJT?
o' AFFIOlE "Atoomafval, Nee Bedankt"
o A'I'CX::M1\FVAL NEE BEDANKT• • •

o FONDS SIJ\CII'IOFFERS Ml\LVII~~.r."::=====
o~~~~;~~w.:]

1
'1' www.lckc.crq _ i
, Gediqltcfbeerd 201~

"__4 ... . _ ,. ,



(*1 2. , slot)

I
J

krant

- OORZAAK EN GEVOLG
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kend is een metaal dat in de natuur niet be
staat: plutonium:
Plutonium geldt als grondstof voor het maken
van kernwapens. Het hanteren van dit zeer gif·
tige en gevaarlijke materiaal 'vereist noqal
wat technische bekwaamheid, maar wie er over
beschikt maakt met een kilo of acht een ge
vaarlijke bom.
Het grootste gevaar zit niet direkt in een
kernèentrale zelf, .maar in ,datgene wat er
gebeurt in de verrijkingstechn010gie en la
ter in de opwerkingsfabriek.Opwerkingsfa
brieken kan men als het meest riskant be
schouwen omdat daar altijd gevaarlijk mate-
riaal vrijkomt.
Wanneer een land alle 3 onderdelen bezit
(verrijking, kerncentrale en opwerking)
dan kan het beschikken OVer de gehele splijt
stofcyclus. Als zo'n land - zoals Brazilie 
dan nog zelf uraniumerts heeft, dan is het
voor de energie-opwekking niet langer meer
afhankelijk van buitenlandse leveranciers.
Bovendien kan het zonder inmenging van
buitenaf overgaan tot het vervaardigen van
kernwapens, met plutonium als grondstof.
Er bestaat geen wezenlijk verschil tussen de
nucleiare technologie voor vreedzame doel-
einden en voor militair gebruik. In beide
gevallen is de grondstof dezelfde: verrijkt
uranium. Ook is het eindresultaat bekend in
de VOrm van gecontroleerde of ongecontro
leerde hoeveelheden energie.
Dezelfde kern-explosie kan tot wapenontwik
keling leiden Of tot uitvoering Van - bij
voorbeeld - grote bouwprojekten, omleiding
van rivieren of ie~s dergelijks.
Plutonium kan gebruikt worden als brand-
stof in een snelle kweekreaktor, een soort
kerncentrale die in z'n eigen brandstof voor
ziet en waarin voortdurend mê~r plutOnium
wordt vervaardigd. Het gevaar van een ern
stig ongeval in een àergelijÀe inrichting,
waarbij het giftige plutonium naar buiten
zou komen, moet als een bizonder groot ri
sikoworden aangemerkt.
Tot nu tot gaat het nederlandse afval - be
doeld wordt hier: de afgewerkte splij~stof

elementen - naar de opwerkingsfabriek te
La Hague in rrankrijk. In de toekomst zal
ieder land het eigen afval zelf moeten gaan
"opwerken" of bewaren, totdat opwerking in
Frankrijk (of Windscale, of Mol) mogelijk
is. Het afval van de kerncentrales te Do
dewaard en Borsaele zal dan ook bij Oorssele
(tijdel1jk) worden opgeslagen , waarbijoQk

KERNENERGIE

zuidnederlandse energie

WELKE PROBLEMEN BESTAAN.. ER

AFWIJZEN VAN KERNENERGIE
tn het afwijzen van kernenergie kan men twee
standpunten onderscheiden:
a) mensen dié absoluut en altijd het 'toepas

sen van k~rnenergie willen uitbannenJ
b) mensen, die eerst alle problemen volledig

opgelost willen %ien voordat kernenergie
verder een kans mag krijgen.

Beide groepen zij.n het er zonder meer over
eens dat er veel meer aandacht moet komen
voor hèt .beschikbaar maken van alternatieve
ener:giebronnen.
De overhëiàsinspanningen naar onderzoek op
energie-gebied beliepen in 1977 64% ten gun
ste van kernenergie. Alle andere mogelijk
heden kregen teS$I"en 36 , van het bUdget.
Het zoeken naar oplossingen voor de bestaande
problemen blijft de aandacht vragen en kan
niet zonder meer worden stoogezet, omdat men
reeds met die problemen wordt opgescheept en
daaraan niet voorbij kan gaan.
Verder blijkt , dagelijks in de pers te lezen,
dat de problemen een nog grotere en gevaar- .
1ijke omvang hebben bereikt dan men zich ooit
heeft gerealiseerd.

In een "opwerkingsfabrJ,ek" haalt men uit het
hoogwaardiqe radioaktieve afval van kerncen
trales (bestaande uit afgewerkte splijtstof
elementen) nieuwe grondstoffen. Het meest be-

I , ••\,....
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I""Tot dusver we."rd no;. ~~tl i"v;~ va." dè ve"$preidin~
val\' radioactieve stoffen in het ndliéU' waargenomen".
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de bewaking een grote rol
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Hoewel de voorstanders van kernenergie de
kans op een ongeval in een kerncentrale
(waarbij grote hoeveelheden radioaktiviteit
naar buiten komen) schatten als Hl op de
miljoen jaren", moet niet uit het oog ver
loren worden dat met steeds mé~r kerncen
trales in de wereld ook deze kans steeds
groter wordt.
~anneer kernenergie voor 50% in de wereld
energievoorziening zou bijdragen, dan z1j~

naar ruwe schatting 5000 kerncentrales no
dig, waarbij derhalve ~~n ongeval per 200
jaar mag worden verwacht.
Over de ge'9olgen van een g>roe>t, niet meer te
beheersen ongeval met een kernreactor z~jn

uitvoerige studies en analyses verschenen.
Voor een denkbaar ongeval met een kerncen
trale op de Maasvlakte kwam men tot schok
kende konklusies, waarbij naast deènkele
duizenden direkte dodelijk getroffenperso
nen er vele tienduizenden zullen zijn, die
blootgesteld aan radioaktieve straling lang
durig ziek zullen kunnen zijn. Daarnaast 
moet rekening worden gehouden met een enorme
chaos, die ontstaat door verplichte evakua
tie van enkele miljoenen mensen uit een ge
bied dat gedurende een periode van een aan
tal van- bijvoorbeeld - 5 jaar niet meer
mag worden betreden in verband met de radio~

aktieve besmetting van de bodem.
00000000

Hoewel het stralingsgevaar via de 10~ingen

van kerncentrales il) de lucht en het water
volgens de toegestane normen voor elke af
zonderlijke kerncentrale in normale geval~

len geen gevaar voorde gezondheid zal be
tekenen; moet er toch rekening mee Worden
gehouden dat steeds meer kerncentrales ook
steeds méér radio-aktieve afvalstoffen en
straling zullen veroorzaken. .

ooooooöo
Het opbergen van hoog radioaktief afval in
zoutlagen (in Drenthe of-Groningen} wordt
.door' sÖ1llllligen als een afdoende methode be
schouwd om van dit afval voor goed af te
raken. Voor velen blijft het echter de vraag
of men komende generaties met dit langlevend
afval mag belasten, waarvan de radioaktieve
straling vele duizenden jaren blijft bestaan.
In dit verband is het rapport van de Algeme
ne Rekenkamer .in Amerika - waar alles 25 jaar
éérder gebeurt - duidelijk. Hier liggen dui
zenden tonnen kernafval opgeslagen, waarvan

- bepaalde soorten wel 250.00 jaar gift.ig blij
ven. In stalen tanks in Richland (staat Wash
ington) is 320 miljoen liter afval tijdelijk
opse5 lagen.

zUidnede.rk'lndse energie krant

Het middel-radioaktief afval uit de kerncen
trales in Nederland wordt te Petten verza
meld, samengeperst en in beton gegoten en
later per schip in een diepe trog in de At
lantische Oceaan gedumpt. In .hoeverrre dit
afval de oceaan zal verontreinigen en de
radioaktiv1teit via de daarin levende V1ssen
en vogels weer bij de mens terug zullen ke
ren, is een kwestie van latere zorg.

Do vraag 1s gerechtvaardigd of-het toepassen
van kernenergie ertoe kan leiden dat de demo
kratie in gevaar wordt gebracht.
Wanneer daarover zelfs maar enige twijfel
b~staat, dient men zich goed bewust te zijn
Van dit gevaai: en wat vervolgens voor de
samenleving kan betekenen.
Daarbij moet men dan wel voor ogen houden
dat het hier niet gaat om ~én enkele kern
centrale in Nederland, maar om vele tien
tallen in heel l~est Europa.
Het gebruik van kernenergie en de grote ver
spreiding van splijtbaar en zeer radioaktief
materiaal zal strenge veiligheldsJl\8atregelen
noodzakelijk maken.
De vraag is of er voldoende maatregelen ~e

nomen kunnen worden in een samenleving die
de persoonlijke vrijheid eerbiedigt.
Mochten er toch enkele incidenten optreden,
bijvoorbeeld in de vorm van sabotage of
binnendringen in een opwerkingsfabriek om
plutonium te bewachtigen, dan zouden uit
gebreide veiligheidsmaatregelen op den
duur gemakkelijk kunnen leiden tot een
vorm van diktatuur ter bescherming van de
vei.ligheid.

ALTERNATIEVE MOGELIJKHEDEN
Al de hiervQren genoemde gevaarlijke en on
opgeloste problemen maken het gebruik van
kernenergie vOor ~reedzame doeleinden voor
lopig onaanvaardbaar.
E;ven zo goed als het toepassen van kern
wapens volledig valt af te keuren.
Wat we wel moeten doen is, om thans - nu
er voorlopig nog voldóende voorraden ga~ •

*********************************
.Een treffend voorbeeld van goedbegrepen "overheids-
initiatlef": het dumoen van radioactief afval van 13
landen in onze dierbare vaderlandse boPem!
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en olie en kolen voorhanden Zij~ .~:.:':.:;::~,.•_.~~~::;;,::::; verschijnen van het Struk-
riode te overbruggen om andere energie- tuurschema Elektriciteits Voorziening
bronnen te ontwikkelen. (S.E.V.) werden de prognoses van het
Als te berekenen valt dat kernenergie in elektriciteitsverbruik 1 de - opwekking
het jaar 2000 6% dekt van de totale neder- enige malen bijgesteld. Het Elektri-
landse energiebehoefte, dan moet eraan ge- citeitsplan 82-83 voorziet een 5.1%
werkt worden dat dit percentage ruimschoots stijging per jaar. Dit percentage is
door andere bronnen en döor besparingen ook al weer 'verouderd' volgens het
èn door het tegengaan van verspillingen Ontwerpplan 83-84. Zo blijkt ook dat
wordt overtroffen. officiele prognoses belangrijk ver-
Hét gaat er hu maar om wáár men de prio- schillen vertonen, zo~ls blijkt uit
riteiten wil leggen, ook in Nederland. de prognoses van het Jaar 1976 ten op-
Zolang de producenten van kernenergie en zichte van de prognose uit 1975 (voor
de daaraan verwante instellingen op het het verbrUik in 1985) die t 1.500 MW
eenmaal ingenomen stokpaard van de kern- met elkaar verschillen. En dat is min-
energie blijven zitten, hoeft er van die stens 1 kerncentrale verschil:
zijde geen belangrijke bijdra~e in de in- Enkele voorbeelden van besparingen liggen
vesteringen en.krachtsinspann1ngen tot op het terrein van het benutten van de
het verwezenliJken van andere ener9iebron- warmte in het koelwater van elektrische
nen te worden verwacht.. 0 centralés en industrievestigingen voor
Slechts een doeltreffendnat1onaal energie- het vérwarmen van stadsgedeelten en kan-
beleid, van de grond gekomen na een brede toren.
in~praak vanuit de.bevolking, kan ertOe Volgens een rapport van de Stichting Toe-
le~den dat van de ~ngeslagen weg wordt af- komstbeeld der Techniek tot 1984 kan 14%
gebogen of teruggekeerd. van het energievebruik in 1985 worden be

spaard, en dat is bijna 3000 MW, ofwel 3
kerncentrales. Tussen 1985 - 2000 kan de
besparing tot 18% - 24% bedragen, en
nà het jaar 2000 zelfS 22 - 28%.

De isolatie van huizen en gebouwen be
spaart 11% van het gebruik in 1975. Het
hergebruik van afvalwarmte door verbe
teringen in de systemen in industrieën
kan S% bedragen, en ook het vervaardigen
van zuiniger apparaten kan 5% belopen.
Voorstanders van kernenergie schermen
met de stelling dat de bouw van kern
centrales de werkgelegenheid bevordert,
hetgeen op zichzelf natuurlijk juist is.
De werkgelegenheid is echter het meest
gebaat bij een energi.ebron, die on
uitputtelijk is en dat is het gebruik
van de zogenaamde stromingsbronnen,
zoals zon, wind en water •••••••••••
die bovendien niet milieuvervuilend Zijn.

Politieke opstelleD
milieu,energie .;:,~,
eneconomische;ge 'c

F

Ecologie' .
oi;$.

Andrê GOrz - bekend van zijn boek "het Moei
lijk Socialisme" heeft de afgelopen jaren
diverse artikèlen gepubliceerd in franse dag
en weekbladen. Leidraad in deze essays is de
milieu-vemieling, de energiekrisis en de
ideologie van de ekonomiese groei. In dit
boek is een bundeling opgenomen van zijn op
stellen waarin hij vlijmscherp de huidige
situatie analyseert en de gevolgen van deze
ontwikkeling beschrijft als "een totale kri
sis" die ons te wachten staat.
Een EKOIDGIESE STRIJD is, volgens GOrz, het
enige antwa::>rd op de totale vernietiging van
milieu, ongeving en alles wat daarin leeft.
Een strijd die "geen doel op Zich, maar een
etappe is" in ons gwetensonderzoek naar "wat
we eigenlijk willen". Hij spaart ook de ont-

.0 00 Wikkeling in de socialistiese landen niet,
i Q,';"~;~~ waar kerncentrales aan de lopende band worden '

~. ~~~~'. 0.. .0 .'::':·''''!o' gebouwd zonder enige vorm van protest.
~":")ii t

, .. !.' jo, In zijn "aanklacht" tegen de totale krisis
'~H ,t.:>;: .'~' ." '- ._"._;.'".:~ .. ~~~i MI· 11 lherkent men vaak de woorden van Ivan Illich.
·J.i~l~~·~~·",~4,>-;".~,;~."'~"'-.iî:..., IUitgeverij Van Gennep. Prijs: f 17,50 •

luidnederlandse energie krant
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HOE RAKEN WE ONZE KERNCENTRALES KWIJT? De europese kommissie
heeft er al een "ontmantelingsschellla" vooropgesteld. Lees hoe
gemakkelijk en eenvoudig dit in zin werk gaat. Wat U niet leest,
ia het feit dat de gebouwen voor minstens 50 jaar als 'radio
aktieve monumenten in het landschap' blijven staan.

"MOET IK ME HELEMAAL UITKtEVEN,
OF ALLEEN OE JAS UITVOEN, VOKTER?"

spekties worden uitgevoerd om te konteroleren
Of zij in goede staac blijft.

ON~MANTELINGSFASE 3
Alle overblijvende gedeeltes van de centrale,
waarvan de radioaktiviteit ondanks de ontsmet-

KERNCENTRALES, 1l0E RAKEN WE ZE KWIJT ?

Circa ~O kerncentrales in de westelijke wereld
zijn reeds buiten bedrijf gesteld, waarvan vijf
in de Gemeensehap (op een totaal van 86 kern
centrales die in de EEG-landen reeds zijn of
p:og WOrdén gebouwd).
De aldus opgedane ONTMÄNTELINGSERVARING ls voor
de toekomst niet voldoende, en wel 0llI de v()lgen
de redenen:
o de· ontmantelde reaktoren waren niet van het

zelfde type als die welke in commerciële in
stallaties worden gebruikt,

o zij waren verder betrekkelijk klein,
o zij waren gedurendë betrekkelijk korte perioden

in bedrijf en bijgevolg was het ra.dio-aktiviteits
nivo gering. Bij grote commerciële céntrales
zal dat anders 1iggen.

Daarom heeft de Commissie onlangs aan de Raad
van de Gemeenschap een programma voor onderzoek
en ontwikkeling voorgesteld tot verdieping van
de bestaande kennis ter zake van de ontmanteling
van kerncentra~es.

ONTMANTELINGSFASE 2
De primaire besmettingsbarriere wordt tot een
minimUJn gereduceerd en verzegeld, waarbij alle
onderdelen worden verwijderd die gemakkelijk

Oe BUITE~GEBRUIKSTELLING ontmanteld kunnen worden. Het biologisehe schema
Nadat een kerncentrale buiten gebruik is gesteld, wordt uitgebreid zodat het de barriere volledig
zouden de splijtstof, de vloeibare en gasVor~ge omringt.
radioaktieve materialen en het radioaktieve af- ~ ontsmetting tot aanvaardbare nivo's kan het
val (dat bij een normaal gebruik wordt geprodu- insluitingsvat worden verwijderd. De andere de
ceerd) eerst door routine-operaties moeten worden len van de centrale (gebouwen of uitrusting)
verwijderd. M.b.t. de verdere procedure zijn 1 kunne worden Ontmanteld of voor nieuwe doe1ein-
fasen voor de ontmanteling vastqesteld in het den worden aangewend. Controle rondom de barrie
kader van de Internationale AtoOlllorganisatie: res is nooQzakeli.jk, maar kan worden verzacht

in vergelijking met fase 1. Een uitwendige in
spektie van het verzegelde gedeelte moet uitge
voerd worden.

ONTMANTELINGSFASE 1
De centrale wordt praktisch intact gehouden. De
mechanische openingsSystemen (·afsluiters, pl~9
gen, enz) van de eerste besmettingsbarriere
worden permanent geblokkeerd en verzegeld. De
centrale wordt onder toezicht geplaatst en in-

; Ontmanteling van kerncentrales betekent het op
! een veilige wijze zich hiervan ontdoen na de

I:bUitenbedrii.fste.ll1ng. Het.· uit.eindel.ijke doel
is het onbeperkt vrijqeven van het terrein voor

I andere gebruiksdoeleinden. Het grote probleem

I
vormen hierbij vooral die delen van de kern
centrale U5 tot 20%) die radioaktief Jllate
riaal bevatten.

. Een kerncentrale kan om verscheidene redenen
jbuiten bedrijf WOrden genOlllen:
i - wanneer een prototype zijn doel heeft be
l reikt (of als men dat doel laat varen);
, - wanneer een cOJl\Jllerciële centra:\.e niet 1lIeer

ekonomisch of veilig kan worden geexploi
tee'rd;

- wanneer na een incident het Opni.ellw in
gebrüik nemen van de centrale te kostbaar
of als gevolg van straling onmogelijk
blijkt. te zijn.

zIJidnederlandse energie krant
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J:."UROFORUM no.18/78 '(9 mei '78)
- voorlichtingsblad van de europese

gemeenSchap -

Alsof er niets aan de hand is!
Na de Europese verkiez~nqen zal
er met vereende kracht gewerkt
gaan worden aan een verenigd
europees kernenergiebeleid. We
zijn alvast gewaarschuwd!!!

UIT:

De fasen I t/m 3 worden - hoewel niet volledig
hiermee overeenstemmende - soms ook aangeduid
met "in 'de mottenballen", "begraven" en "volle
dige verwijdering".
ERVARINGEN IN DE GEMEENSCHAP

t ....procedure nog bol...rijk -:~:j~:':~~.~.~~vrijkomt bij de ontmanteling,
verwijderd. De centrale wordt vervolgens zon- - raming van hoeveelheden radioaktieve stof-
der restriktie verij9~geven. Uit het oogpunt fen van ontmanteling van kerncentrales in
van starlingsbescherming 'i~ geen toezicht of de Gemeenschap1
inspektie noodzakelijk. - ,invloed van ontwerp-kenmerken van een kern-

ce~tralè op het vergemakkelijken van de
ontmantelinq.

Dit onderzoek is vooral op 2 punten van belang:
* De verkregen resultaten moeten het moelijk
,maken om kerncentrales zo op te vatten en te
exploiteren dat toekomstige ontmantelingsopera-

Van dè 5 kerncentrales"die in de Gemeenschap ties worden vergemak]s:elijkt (ontwerp, gebruikte
reeds buiten gebruik :tijn gesteld, is men slechts materialen; 'enz.)
bij een enkele, namelijk HOR in Duitsland, ver- * De grote beginselen die uit dit onderzoek
der gegaan dan.ontmantelinC]sfase 1. Daarnaast naar voren' zullen komen (bv. de kriteria voor
heef~ de Gemeens:hap toch nog aanvullenue er- het vrijgeven van uiFrustingen en terreinen)
varing verworven. zouden de eerste elementen kunnen v~rmen voor
o door de ontmanteling van zware komponenten een gemeenschapPé, lijk beleid op dit gebied.

van kerncentrales (de drukwaterreaktoren
van Trlno Vercellese en Chooz/Beigië> Voor dit programma, dat naar verwachting 5

'0 de ontmantellngsoperatieS ~an onderzoek~ jaar zal duren en QP 1 juli '78 van start
reaktor!an en splijtstofkringloopinst~lla- is gegaan, zal in totaal meer dan 10 mil-
ties~ de installaties, voor uraniumfabrika- joen Europese rekeneenheden (+ f 25 milj.)
ge van te Bouchet ~Frank~ijk), een proto- nodig z~jn, waarvan ~ f 16 miïjoen ten laste
type van eenopwerkingsinstallatie in van de Europese Ko~issie, terwijl ·de overige
lo'ontenay-aux-Roses (Frankrijk), uitgebrei- kosten worden opgebracht door openbare. of
de ontsmettingsoperátias van opwerkings- partikuliere lichamen in de lid-staten van
installaties te Mol (Belg1,.ë), OOllnray (Gi". de Gemeensohap.
Brittannie) en Trisaia(Italie) •

Om de opgedane ervaring uitte diepen en op
lossingen te vinden voor proble~n van een
andere o~de van grootte d1e zullen rijzen bij
de toekomstige ontmanteling van grote coroner
ciële centrales, stelt de Europese COIllr.lissie

leen onderzoek- en ontwikkelin9s-pro9rau~a voor,
, dat betrekking zal hebben op de volgende onder

werpen;
- ongeschonden behoud van gebouwen en systémen

op lange teJ.'1llijn1
- ontsmetting voo~ ontmantelin9sdoeleinden~

- ontmantelingstechnieken1
- behandeling van speciefieke afvalmeterl-

alen (staal, beton, grafiet).
grote vervoercontainers voor radioaktief

De Deutsche Gewerksch~ftsbund

für Friedhofmitarbeiter (DGF)
demonstreert v66r kernenergie
en voor de werkgelegenheid.
Ceef ze eens ongelijk •••••••

In januari stonden
over alarmerende
IJ smog-berichten lt.

de kranten bol

zuidnederlandse energië krant
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trakteren. In de loop van 77 en 78 is er
in de noordelijke gemeenteraden veel ge
praat over. de proefboringen ën de oorzaak
van het radioaktieve afval: kernenergie.
Eên gemeente ging nog verder, en geldt
heöen-cen-daqe als lichtend voorbeeld:
de ganeente Gasselte kwam - als konstruk
tief gebaar tegen de l:oringen - met een
"nota inzake besparing van energie",an
aan te tonen dat we ook zonder atoan
energie verder kunnen.

\GEHEIUERAPPORTEN I
In de afgelopen 3 jaren is ook duidelijk
geworden dat de Rijksoverheid erg "voor
zichtig" te werk gaat. Diverse onderzoeks
rapporten en. plannen zijn strikt geheim,
en \fvUrden pas openbaar als aktiegroepen
er mee naar de pers gaan. Deze geheimhou
ding heeft geen vetrouwen gewekt, maar
juist het tegenovergestelde. Het wan
trouwen t..o.v, Ekonanische Zaken, Energie
Centrum Nederland en Rijks Geologische
Dienst werd zelfs nog versterkt door de
inhoud van die rapporten, die in een aan
tal gevallen weinig baroedigend zijn.
Daarnaast betogen diverse deskundigen
Uit Frankrij~, Y'~t Duitsland en Ver.
Staten herhaaldelijk dat "zout" qeen
opbergplaats voor radioaktief afval kan
zijn, net zo min als 11kleilagen" (zo-
als onze zuiderburen proberen aan te
tonen ten noorden van ~101) •
De plaatselijke bevolking in het. noor
den is nooit voorgelicht door Ekono
mische Zaken.

BOOm

400m
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Het "noorden" is m::menteel in de ban van
de "beloofde" proefboringen au de ''Iooge
lijkheden voor definitieve opslag van
radioaktief afval te bestuderen" ••• z,

De proefboringen zijn aktueel ordat; de
Minister (= Van Aardenne) aankondigde
de resultaten te gebrUiken voor de
Brede Maatschappelijke Diskussie.
Met andere woorden: als de boringen
"lukken", dan is het kernenergiepro
bleem al bijna "opgelost" en zal de
aanvaardbaarheid van atcx:menergie een
fluitje van een cent worden.
De Groningers en Drentenaren denken
daar anders over. En terecht!
Opnerkelijk is ook dat de overheden
(gemeentes en provincies)niet staan
te juichen vanwege die proefboringen.
Sterker nog: de besturen van de pro
vincies Groningen en Drenthe verklaar
den op 6 okt. 78 géén medewerking te

OU tl[~LN ZE lLKL~ tÇK VCKTtlD

zuidnederlandse energie krant

zullen verlenen, en enkele gemeentes
wijzigden zelfs de bestemningspla.nnen
in die zin, dat er geen boringen mogen
worden verricht in het buitengebied.

[BOEREN EN' BURGE~1:EESTERS. IN .VERZET I.
Het verzet tegen de boringen ontstond ne
dio 1976 toen de plannen van de ;regering
(lees: minister Lubbe1;'s) uitlekten. j I

Akti~oepen .verZamelden in ka;rte tiJ.'d I' -,.......'--
26.000 handtekeningen en in februari 77 ./
was er te Onstwedde een grote dem:>nstra- I

tie ..met bussen, auto' s, fietsers en



MeerOV'èr de problem:m met opslag in zout
koeoels is te vinden in:
- Aixxmalann nr. 1, Jan. 79 (bestellen:

H.Muilennan, v.Starkenborgstr. 102, Gro
ningen

- wetenschap en samenleving, no. 7, 1978
met speciaal "atvalnunmer".

·,~., ,,,.,:,,,, .~ '" .",., ",..,'""·.'f-,ic'",, W'~&*;;":i"');'" ." ." '.,",'" .....,. > ','." i'" 0"" .~;qre""§':'A'!1; "*ir"" \î."W#.,%icem· '.....b i '.. èM~i~:ii.~.;;llC1k'JJ..~ifj[-.tf~9.\" .._.~..'~~\:!.!~~::: é·b1;t-f.~*fsjt·~-it~ti s:~,'tJ "'~·:e&·~~*f,;A·\:I._.t:: ..
~ ~

. Het is begrijpeUjk dat Groningen en \ r ,

Drenthe zich behoorlijk 'genanen'
voelen: eerst halen ze het kostbare
aardgas uit de bodem, en nu stoppen
ze de rotsooi van de at;oanenergie er
in terug, zonder dat er de laatste
20 jaar iets verbeterd is in de werk
gelegenheid in dit "wingewest" •

jBEZWAREN TEGEN D~MPING I
Het is niet nogelijk in kort bestek de
bezwaren tegen de opslag van radioaktief
afval aan te geven. In het kort enige
argunenten té;Jen:
o men gaat ervan uit dat de zoutkoepels
ruim 200 miljoen jaar geledengevornil
zijn en sindsdien nauwelijks veranderd.
Toch is bewezen dat de koepels naar 00
ven "kruipen" ,zodat de stabiliteit ui
terst onzeker is
o de zoutlagen moeten een garantie ge
ven dat het afval de eerste 240.000 jaar
niet naar buiten kan treden. Amerikaanse
onderzoekingen en praktijkgegevens tonen
aan dat al na enkele jaren het zout wordt
aangetast, wordt opgelost,. zodat het af-

'val gaat zwerven en uiteindelijk moge
I lijk in kontakt kant net grondwater.
I
I
I .

i Er is maar M.n oplossing m::;leJelijk: S'I'OP
IDE KERNENERGIE.
I De aktiegroepen in het Noorden hebben zich

gebun:ïeld in het "Van Aardenne""'Offensief tt
•

Op talrijke plaatsen wordt de bevolking
geinfonreerd over afval, kernenergie en
de alternatieve energiebronnen. .
Op 2 juni a. s • zal er een grote detron
stratie worden gehouden in 'Gasselte,
onder de leus "atoanafval, nee bedankt".

De Duetealre h\stallatfe hl België

.ANDERE mST.ALL.ATlE8

Eurocllemlc (De••el. bij Mol) 1. een experimen
tele opwork:lnrBJnatall&tie met zeer beperkte
eapac1tett (80 toD .pUJbtor per Jaar cU. vol
doode voor de Ju.r)JJklo ontl&dlDpD 111' a
PWR-reactorn. type Doel lV ol '1'lIIaqe IIl) eD
p.ch1Jd; YOGI' sterk utteeJllopende apJlJt.to1fea.

Belgie naakt er
werk van.
Op 2 juni richten
we ons niet alleen
op Oe installaties
in Doel, maar ook
op de andere be
dreigde plaatsen.
Ziehier een
overzicht.

I. BU 0(01). In W8I'JdD,.lJnû oMaber l,e8.
Reaetor: PWJt. VeJ1Ilogea: 11 KW.

B. Chooz (Fra.na-B.laucb)• .AprU 1181
:Beac:tor. PWa Vermogen: 800 MW.
waarvan 1&0 Kwo voor BeJsli'

a. Doel I. Febnaui 197.
1teàctor: PWR. V'rmogea: 8eo MW.

4.Doel IL Oktober 1976
Beaetor: PWll. VermogeJ): 8S0 KW.

1.1'lhe.D8e I. Au.ruatus 1871
Reactor PWB. Vermopa: 810 MW.

Totaal: 1.841 KW.

NOONIET IN WElUQBO
e, Doel m. Ia 1879 (?)

B.actol': PWR. VerJllOgea:
7.T1IiaDge IL Inl1180 (?)

lteactor: PWR. Vermogen:
8. Doel IV. IJl 1981 (f)

Rea.ctor: PW1LVermogeD:
I. TiJIaDp DL IJl 1888 (?)

Reactor: PWB. Vermogen:
Totaal:

980 MW.

a80KWo

l000llrlWe

1000 UW.
8.880llrlWe

zuidnederlandse eI1ergiekrant



MERCI ~

962S In januari is f 2060,94
. ... .. overgemaakt naar Frankrijk

... . ....~...~ t.b.v. de revalidatie- en
.... . ., prothesekosten voor de

slachtoffers van Ma~ville.

ToN·.OS·"SlAO-m··.< .•.••. ·bf.. ,,_Het totaalbedrag is hierbij i. ... . . ~ op f 9.628,44 gekomen. J
Alle gevers worden van ~

~Y'
·UE· harte bedankt. Het Fonds

~.,~ .. ..... .. .... . :... Slachtoffers Malville is
1r~~ hiermede opgeheven.

Mieke Boskman en Lot Schouten

De Kleine Aarde
Milieu-edukatie en
voorlichtingscentrum
Monsel17
Postbus 151
5280 AD Boxtel
Tel. 04116;.76901

Energie (besparing)
Themaweekend
Energie- en milieu-kritisch bouwen en
wonen staat centraal in dit weekend. On
derwerpen die aan bod komen zijn: alt.
woonvormen, isolatie, energiebesparing
in en om het huis, biologisch bouwen,
milieu- en energievriendelijke materialen.
Data: 30-31 maart-l april. Prijs f 85,-.

Studiedagen
Het thema van deze dagen (vrijdagavond
en zaterdag) is 'Van alternatieve energie
naaf energiebesparing'.
Data: 15-16 juni en 12-13 oktober. Prijs
(40.- •
Tijden
De studiedagen beginnen 10.00 uur en
eindigen 17.00 uur.
De themaweekends beginnen vrijdag
avond 20.00 uur en eindigen zondagmid
dàg 16.30 uur.

TelefoniKhe informatie over het kursus.
werk dagelijks van lO~OO uur tot U.30
uur (Dick Ettema, John Onstwedder).
Tel. 04116-76901.

De Tilburgse Cen'èenteraad gaat in maart beslissen
over het al dan niet toepassen van STADSVERWARMING.
Het ziet ernaar uit dat de PNEM weer gaat winnen,
net zoals in Breda. Er zal geen eigen wannte-kracht
centrale gebouwd worden, maar het warne water wordt
betrokken van de Anercentrale (22 kiloneter ver) .
wederan blijkt de nacht van dè PNEMgroter dan de
drang (van een gen:eente) om echt energie te gaan
besparen.
Werkgroep Kalkar Tilburg heeft de afgelopen maanden
allesgadaan an de politieke partijen tot een juis
te beslissing te bewegen. In maart; ItDet blijken
hoe de zaak zal uitpakken.
Ineen brochure (tlStadsverwanni.ng In Tilburg, de
eerste stap naar een verantseoord tilburgs energie
beleid) heeft wm' haar visie neergelegd. Deze bro
chure is te bestellen door ovemaking van f 1,80
op giro 3600254 t.n.v. PEK, Tilburg onder vernel
ding van "5V Tilburg".

zuidnederlandse .energie krant



Op 2 juni a. s. ~rdt te Doel (bij Antwerpen) een intemationale manifestatie
tegen de kern.energie gehouden, georganiseem door de Verenigde Aktiegroepen voor
:KernStop (Vlaanderen), canite Anti Nucleaire (Brussel) en de GezaIOOlijke Ener
gie Kanites Zuid Nederland. M:Jrrenteel tNQrdt er al druk. gewerkt aan de voorberei
dingen van deze (naar verwachting) grootse nani:E:estatie, waarin het kulturele
en ludieke elem:mt niet zal ontbreken. De juiste invulling van het programm is
nog niet definitief; half maart verschijnen de eerste affiches en starten de
infornatie en voorlichtingsavonden in Brussel, Vlaanderen en Zuid Nederland.

De manifestatie DOELBEWUST S'IOPPENsluit aan op de intemationale anti-atoom
aktiedag in diverse landen in Europa, J\nerika, Australie en Japan. Centrale
eis van deze wereld- wijde manifestatie is
de wens om een denk- pauze in te stellen, waar-
in goed nagedacht neet ~rden over hetgeen
we aan het doen zijn: kernenergie leidt naar
een verkeerde sarren- leving, de alternatieven
bieden betere en veil.:!-gere perspektieven,
ons energieveJ:bruik dient kritiesch bekeken
te we>rden, enz. Zo'n denkpauze noemt rren
:rren een zondags woord II!YORA'IORIUM", op de
plaats rust........ BEWUST S'!OFPm
Naast de rroratorium- eis ~l:den nog een aantal
wensen naar voren gebracht, die - in het
kort - luiden: S'IDP DE KERNBEWAPENING I TmEN EL1<E REPRESSm EN VOOR DE UITOOUW
VAN DEM)KRATISCHE RECHTEN / VOLLEDIGE OPEN.BAARHEID VAN ALLE INFORMATIE EN BE
SLISSm:;EN BIJ (KERN) ENE:RGmPoLITIEKE KWESTIES EN KONI'ROLE VAN DE BEVOLKING
QAAR{)p / ON'!WIKKELIN; EN 'IDEPASSING WAAR MX;ELIJI{ VAN ALTERNATIEVE ENERGIEBRON-

NEN. (in deze energiekrant staat de volledige tekst opgencmanop blz.'1l)

De organiserende groepen verkeren monenteel in het stadium van "verbreding van de
organisatie": door middel van het manifest worden andere groepen bij de aktie be
trokken, net de bedoeling om ZeMel informa.tief als nobiliserend te werken bij ie
ders achterban.
Voor de volledigheid dient nog verrreld te worden dat ook in Gasselt~ op 2 juni
een denonstratie plaats zal vinden. In de 4e ENERGIEKRANl' zullen beide rranifes-
taties rui.Ire aandacht krijgen. U hoort er nog van in de kotrende maanden .

INTERNADON IE
ANTI-
ATOOM AKTIE·····

zuidnederlandse enetgiekrant



Kernenergie is de laatste tijd steeds meer als middel tot opwekking van elektriciteit
in opspraak gekomen. Vanuit verschillende hoeken van de samenleving komen steeds meer
geluiden van twijfel. Is kernenergie wel nodig om ekono.mische vooruitgang te boeken?
Is voortgaande ekonomisèhe groei wel nood~akelijk? Er zijn grote bedenkingen of radio
aktief afval wel veilig opgeslagen kan. worden. Opslag in de zoutkoepels van Groningen
of in de kleilagen in de Kempen is eenz·eer twijfelachtige "oplossing" gezien de zeer
lange tijd (duizenden jaren) dat het bewaard moet worden en de mogelijke verschuiving
en in die zout- en kleilagen, en de daaruit volgende denkbare gevaren voor bvv , het
grondwater. ~ortom, er is geen zekerheid dat het radioaktief afval veilig opgeborgen
kan worden. Bovendien is het totaal onduidelijk of er wel een veilige norm bestaat waar
beneden radioaktieve straling niet meer gevaarlijk is. Daarnaast zijn er allerlei tech
nische problemen bij noodkoelsystemen en ontmanteling vankerninstallaties (kerncen
trales worden na 30 jaar buiten werking gesteld).
Ge~ien de bovenstaande bedenkingen eisen wij een moratoriua(denkpauze) tot tenminste
1985.

de veiligheid van de bevolking. Wij eis
en daarom:

- geen beknotting op het recht van de
~nstratie en vrijlating van anti
kernenergiedemonstraten, waar ook

- bescherming en uitbreiding van de
demokratische rechten Voor de werk
nemers in de kernindustrie. Geen maat
schappelijke selektie van werknemers

- vrijheid van onderzoek en publikatie,
geen spreekverbod.

Ta;EN ELKE REPRFSSm EN VOOR DE UITB:XJt'l1
VAN DEM)KRATISCBE :RECHrEN

- stop de produktie, invoer en opslag
van atoomwapens (A,Bt•• N.•t/m Z)
ontmanteling van atoomwapens over
de hele vereld

- stop export van atoominstailaties
(zoals verrijkt uranium, reaktor
vaten, opwerkingsfabrieken, kennis
enz.) .

EEN SlUP OP DE KERNBEWAPENING

De verdere ontwikkeling van kernener
gie vormt eveneens een bedreiging voor
de verworven demokratische rechten,
doordat zij hetgevaar van uitbreiding
van de repressie met zich mee draagt.
Immers, de produktie van kernenergie,

, transport en opslag van grondstoffen
en afval eist ~itgebreide beveiliging.
De bedreiging van demokratische rech
ten houdt ook in een kontrêle op het
handelen van werknemers in de kernin
dustrie.Zijn politiestaat en berufs
verbote een prijs voor kernenergie?

Onlosmakelijk verbonden met kernenergie
is de kernbewapening. De nukleaire tech
nologie bevordert de kernbewapenine;•.Bo
vendien vormt deze een extra aanslag op

Dat wil zeggen: een periode waarin de
bouw van kerncentrales en daaraan ver
wante installaties (uraniumverrijkings
en opwerkingsfabrieken) wordt stopgezet
en er geen nieuwe installaties mogen
worden gepland. Dit houdt mede in:
- geen uitbreiding van de verrijkings-

fabrieken in Almelo en Gronau
- geen kerncentrale Doel 4
- geen kerncentrale Thiange 3
- geen heropning opwerkingsfabriek

Eurochemic
- intrekking van de deelname van kweek

reaktorprojekten Kalkar en Supérph~nix

- geen proefboringen en opslag van radio
aktief afval in Groningen en Kempen

Deze periode is bedoeld als een denk-
en onderzoeksperiode naar het energie
probleem. Gedurende deze tijd dienen
zowel de mogelijkheden van energiebe
sparing in industrie en gezinnen als de
mogelijkheden van alternatieve energie
benut te worden. Daarnaast moet aandacht
besteed worden aan het afval van de kern-·
centrales die nu al draaien. Onderzoek
hiernaar ~g niet geschieden op de hui
dige manier, waarbij afval in zee of on
der de grond gedumpt "Wordt. Result.aten
op het gebied van het afvalprobleem ma
gen echter geen legitimering vorden voor
de uitbreiding van de kernenergie gezien
de andere bedenkingen die wij tegen kern
energie hebben. Zie hieronder •••

M:)RATQRIUM TOr 1985

zuidnederlandse energie krant



Met deze tekst zal in de kOIl'eI1de
maanden gewerkt gaan worden in
de provincies Zeeland, Brabant
en Limburg. De bedoeling is dat
zoveel nogelijk organisaties,
instanties, partijen en parti
kulieren zich achter dit mani
fest gaan stellen om zodoende
een breed front te VOnten voor
de uiteindelijke manifestatie
op 2 jm'liin Doel.

Naast de praktische kant van de
zaak (inform,atieverspreiding,
ITObilisatie, enz,) is er ook
nog een financiele kant.
Wij (dat is.; de Gezamelijke
Energie Konti.tes Zuid Nederland)
hebben ons garant gesteld voor
de financiele kant van de manifes
tatie, of beter gezegd voor
een derde.
Daartoe hebben we een- GIROREKENING
geopend te Eindhoven:

GIro 3149700
t..n,v, Fonds Slachtoffers

MalVilIe,
Grebbeberglaan 11,
Eindhoven.

Voor het overige houden we u
in de nabije toekomst op de
hooqte. Neem kontakt op net
plaatselijke of regionale
oroeoen in uw omgeving!

Geld dient ook vrijgemaakt te worden voor
energiebesparingen op grote schaal.
Naast het milieuvriendelijk karakter van
de alternatieve energie dient ook gewezen
te worden op de grote kreatie van arbeids
plaatsen bij toepassing hiervan.

VOLLEDIGE OPENBM.RliEID VAN ALLE INFORMATIE
EN BESLISSINGEN BIJ (KERN)E:NERGIE-POLITIEKE
KWESTIES EN KONrROLE VAN DE BEVOlKING DAAROP

., .....,'~~'r#:-j~."..... , ..~.. - ~
_iiiiIio'iIfi'&.~f'~iï~~-@..{.IL.,"",,,, __

Om. een werk~lijk zinvolle denk: en on- 1:)C)ELBE"WUST
derzoeksper1ode te gar.. anderen 1S het nood- ~~....~
zakelijk dat alle onderzoeken en alle ge- ~I""~~
nomen en nog te nemen besluiten op energie
gebied openbaar worden gemaakt en gebeuren
onder kontrole van de bevolking. Dit is één
van de voorwaarden waaronder een zinnige
diskussie over het toepassen van kernenergie
mogelijk wordt. Andere voorwaarden zijn:
- dat gedurende die diskussie geen besluiten

over kernenergie-projekten genomen worden
- een bouwstop voor de duur van de diskussie
- de diskussie dient zich tenminste tot '85

uit te sterkkenom de alternatieve ener
giebronnen verder te ontwikkelen zodat
een reeelere keuze tussen kernenergie en
alternatieve energie mogelijk wordt.

- de diskussie dient in de hèle maatschap
pij gevoerd te worden en mag niet alleen
een technische dikussie zijn.

ten vooryaarde i~ dus: het onder7oek naar .
en deontwikke11ng van alternat1eve energ1e
bronnen, zoals zonne-, wind- en getijde...
energie, en de mogelijkheden van aardwarmte
en biogas. Hiertoe is ondermeer een even
wichtiger verdeling van de gelden voor ener
giebnderzoek noodzakelijk. En niet op de
wijze zoals het nu geschiedt, waarbij het
overgrote deel voor onderzoek naar kern
energie gaat.

ONI'WIKKEJ:.,:rn:.; EN TOEPASSING WAAR mGELIJK
VAN ALTERNATIEVE ENEOOIEVORMEN EN BE
SPARIN:;EN

Op 2 juni a.s. zullen bovenstaande eisen centraal staan tijdens de manifestatie
DOELBEWUST Sl'OPPEN, georganiseerd door Nederlandse en Belgische anti-kernenergie
groeperingp.n.
In' hetzelfde weekend t«>rden manifestaties en danonstraties gehouden in diverse
west-europese landen, Australie en Noord Amerika.

Wij ondersteunen deze internationale aktiedag, die als doel heeft een breed front
te organiseren. van mensen, groepen en organisaties die twijfels hebben over de
gevolgen. en de nocxlzaak van het toepassen van kernenergie.

zuidnederlandse energie krant



nietduurder
dan ocIi •... ft ·915•••

IZEELAND I
Energie Kanite zeeland (EI<Z)
DamA7,
Miêlde~

ILlMBURGI
~ Energie Raidte (LiEK)
Kapittelstraat .6,
Sittard

ILANDELVK(
StroOlIgroep Stop XalkarjKernenergie
Oude Gracht 42,
.Utrecht (030-314314)

Lan4elljk Enerqie KcJnite (LEK)
Tweedeweteringplantsoen 9,
_terdàm (020-221366)

IBELGIE I
VerenigdeAktie<]roepen ~top (\lAKS)
CoI'lsciencestraa.t 46,
2000 Antwerpen

IN. BRABANT I
ltprovinciaal Energie Kanite (PEK)

NiewlandStraat 39,
TiJburq

ltStrocligroep osa, ltMilieugroep oe";Tod1
"lIgQC'~an .. I PostbliS 55 ~
Oss Kaatsheuvel

ltSt:J:oangroep Den BosdlltBrabantse t-tilieu Fed
v.s. Haopstraat 33, Stationsstraat 15
DenBcschTil.burq

JtEnergie Kotnite Breda
veemarktstraat 40,
~

*Stroangroep Zundert
Burg. Manderslaan2,
Zundert

*StrocmgroepEi~
Kastelenplein 7,
Eindhoven

lt~rkgroepKalkar 'i'ilb~
CObbenhagen~552
Tilburg

Niet duurder dan nodig is ••.• Wij hebben er altijd naar ge
streefd om de ZEK-krant tegen de laagste kosten te produceren
en te vèrzenden. Dat is ons tot nu toe net altijd gelukt, en
graag willen we daarmee doorgaan. Maar, dan zal er van de kant
van de lezers/ontvangers ee.n grotere respons moeten komen met
hetrekking tot abonnementsgelden. U mag nog steeds betalen
voor dit j.aar, u mag ook meer ovezmaken , .

Daarnaast zijn wij ook benieuwd naar reakties van de kant van
de lezers. Wij ontvangen weinig kopij "uit het veld", en
weinig (inhoudelijke) reakt1es. Hopelijk laat u iets van zich
horen?

Met veront
schuldiging
voorde late
verschijning
van dit num
mer.
De :r:edakti.e
houdt zich
ook bezig
net de
aktie DOEL
BERJST STOP
PEN.
VaI1.éIaar ..

zuidnedêrlandseenet 'e krant
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