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REDACTIONEEL
In april 1987 verscheen het TsJemobyl Magazine, een speetale Allicht -uitgave die gewijd was
aan de ramp. de gevolgen en de te trekken conclusies ten aanzien van kernenergie. Het
'Redactioneel' eindigde met 'wordt vervolgd".
VijCjaar na de ramp Is eigenlijk nog steeds niet geheel duidelijk wat de gevolgen ziJn, met name
voor de mensen In de zwaarst besmette gebieden In de Sovjetunie. In teder gevalts Moskou er
niet In geslaagd het vertrouwen van de bevolking te winnen. Dat geldt ook voor andere aspec
ten van de Russische samenleving.
Er heerst in de Sovjetunie een schrijnend gebrek aan geld om de gevolgen van TSJernobylte

lenigen. Medisch
onderzoek. medicij 
nen. ziekenhuizen.
verhu1zlngen, voordat
alles ziJn er geen
roebels . Het Westen
schiet nu te hulp .
Misschien wat laat.
maar toch . Zowel
partJcul1ere fondsen
als overheIdsgelden
worden aangesproken
om de mensen dáár
te ondersteunen. te
helpen en voor te
lichten.
De Nederlandse rege
rtng besloot onlangs
om 10 miljoen gulden
terbeschikklngtesteI
len voor een pollklJ
mek .waar tevens een
aCdellng komt waar
menvoorllchlinggaat
gevenoverstralJng en
de e1Tecten hiervanop
mens en voeding.
Zo lijkt de wereld een
beetje op z'n kop ge
zet. Onze regermg
steekt geld in (welke?)
voorlichting aan bur
gers van de Sovjet
unle. Zou het nlet fair
21Jnomeen even groot

bedrag te besteden aanvoorllchting in Nederland? Erlopen nog steeds hooggeleerde heren rond
die verkondigen dat kernenergle 'zaligmakend'ds, als het maar 'Inherent velUg' geschiedt. En
datbeetje risico moeten weop de koop toe nemen.Waardat risico toe kan leldenweten mlJjoenen
inwoners van de SovjetunJe intussen wel na te vertellen. Een beetje risico. Dat geldt zeker ook
voor de bijna-ramp In Japan, februari van dit Jaar, En wat te zeggen van de eindeloze reeks in
cidenten in (West-) Duitse kerncentraIes?Waarom hebben de Duitsers In de afgelopen tweejaar
drie gtganusche en peperdure projecten In Hamm. WackersdorC en Kalkar geschrapt? Omdat
ze het risico nlet meer aandurven. of omdat de rol van kernenergie Is uitgespeeld?
AIs dat laatste het geval Is. dan Is het i ntnestdat de geJnvesteerde gelden zo weggegooid worden.
De Nederlandse bijdrage aan het KaIkar-proJect bedroeg circa 1,2 mjljard gulden. Elke
zonneboiler op een woning kost ruim gerekend vier mille, In plaats van een betonnen Kalkar
kolos hadden we 300.000 woningen In ons land met zonne-energie kunnen uitrusten. Zonder
risico.
Wordt Lubbers nu vervolgd?



Ontreddering en ellende. Deze trefwoorden
beschrijven de situatie In de besmette gebieden
rond Tsjernobyl. Er Is dringend hulp nodig voor
de slachtoffers en toekomstige slachtoffers van de
'sarcoïaag' ,

Pagina 4 tot en met pagina 9.

Kernenergie In de politiek blijft eeuwige discussies
oproepen. De visie van de vjjf grootste partijen
over de (toekomst) van kernenergie In Nederland.
radioactief afval. inherente veUigheld en het
broeikaseffect.

Pagina 18 tot en met 20.

/

De Provincie Noord-Holland heeft de contouren
van een nieuw energiebeleid uitgezet.
Experimenten met duurzame energiebronnen
vormen de pellers. Het welslagen hang! zeker ook
af van politieke wil en een eigen energiebureau.

Vanaf pagina 28.
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DE GROOTSTE ATOOMRAMP TER WERELD

26 April - 1986 - 01 :23:40 uur

Tijdens de nachtdienst op zaterdag 26 aprll1986ln Blok-4 van het
Tsjernobylcomplez hoorde men lets wat later door de aanwezigen als
'gedempte geluiden' werd omschreven. Er klonk een scherp gesis
van ontsnappende stoom. En ezact om 1 uur. 23 minuten en 40
seconden na middernacht doemde aan de nachtelljke hemel boven
het dak van de turblnehal. een vuurbal op. De kernreactor van
Tsjernobyl was zo juist gel!zplodeerd. Het inferno was begonnen....

Peter Bielars
Wim Kersten

4

Op maandagmorgen, 28 april. meldde een
werknemer van de kerncentrale Forsmark.
aan de Zweedse oostkust ten noorden van
Stockholm. zich aan de poort. RouUnemaUg
werden ziJn schoenen afgetast met een
stralingsdetector. De detector produceerde
een alannslgnaal: 's mans schoenen waren

•

toto: Novosli

radioactief. De werknemer werd ervan
beschuldigd dathJj Ineen verboden zonewas
geweestofdeveWgheldsregelshadovertreden.
Maar de man had. zoals later bleek. het
radloacUeve stof van buiten de centrale
meegenomen aan zijn schoenen.

Eenrampenplan trad inwerking. hetpersoneel
werdgeêvacueerd en deplaatselljkebevolking
werd gewaarschuwd. Wegen naar de
kerncentrale werden afgezet. Maar men kon
de 'st ra lingsbron° niet traceren. Alle
werknemers werden gescreend met geiger
tellers. Geen resultaat.
Toen ging men de oorzaak ergens anders
zoeken. De wind en de regen...

Negen uur'savondsopdeMoskousete1ev1s1e.
Een nieuwslezer declameert emotieloos een
verklartng van de ministerraad: -In de
kemcenlrale van TsjemDbyl heeft zich een
incident vooryedaan waarbg één van de
reactoren werd beschadigd. Erworden opdlt
momentmaatregelengetroffenomdegevolgen
van het lncIc1ent te beperken. De betrokkenen
zullen /wip aangeboden krygen. Er Is een
regerlngsoommlsste ingesteld'.
Einde bericht. De rest Is bekend. De aange
kondigde maatregelen bleken achteraf niet
afdoende te zijn geweest. In de repubUeken
OekrarneenWit Rusland kamptmenvijfJaar
na de ramp nog sleeds met torenhoge proble
men.

Dr. LarIssa Beckertng-TsjemInawasonlangs
nog In haar geboortestreek b~ MInsk:
'OJ1lcfl!1e schattingen leren dat kJ( het Jaar
2000 ongeveer 215 mI!fard Roebel nodig Is
om de gevolgen van deze ramp op te vangen.
Het verlies aan landbouwgrond Irost alleen
a194 mf!lard. Ook de sarcoJCIlJ{J. de betonnen

a1lk:hl· april 1991 . nr.2



OOK GLASNOST POETST GEEN
RAMPEN WEG

Rampgebieden in
kaart gebracht

Op 17aprlll990 verscheen In de Pravda een groot
artikeloverdebesmettingenIn enrondTsjemobyl.
De voorzitter van Goskomgidromet, het
staatscomltêvande USSRvoorHydrometeorologte,
Yurl Izrai!l schetste een openhartig beeld over de
feiteBjke situatie vier jaar na de ramp. Voor het
eerst werden kaarten van de besmette gebieden
gepubBceerd. Itske Lulof vertaalde het artikel,
VIa8.IVaIl hier de belangrijkste passages.

Y. Izrael
Vertaling:
Itske lulof

tekening:
$onder Neijnens

Als eerste heeft Goskomgldromet brochures
en kaarten gepubliceerd met de gebieden
waar het stralingsniveau hoger is dan 5
Curie (Ci) per vierkante kilometer: de
gezamelijke oppervlakte daarvan is 28.000
km . We hebben gegevens gepubliceerd over
duizenden plaatsen in die gebieden en ook
infonnatie uit minder
besmettegebieden.waar
de metingen en onder
zoekennogsteedsdoor
gaan. De brochures zijn
verschenen in de
Oekraïne, Wit-Rusland
en Rusland. Voor elke
nederzetting is de
gemiddelde besmetting
(voor Cesium137 en
StrontiumgJ aangege
ven en het totale aantal
proeven, waarop de
cijfers zijn gebaseerd.
Natuurlijk zijn deze
gegevensvoorveeI plaat
sen, met name voor de
grote, niet voldoende.
Want het stralmgs
niveau kan binnen êên
plaats sterk uiteen
lopen, omdatde straling
vaak niet gelijkelijk is
verdeeld, maar in
'vlekken'. Zo ligt in het
noordelijke gedeelte van de Wit-Russische
stad Bragin de besmetting met CS-l 37 iets
boven de 1 Ci/km , maar in het zuideUjke

Na de grote klus ontvingen ze allen een
oorkondemet -Bedanktvoor uwhulp" en een
pasje om de lange rijen voor de winkels te
ontlopen. Ze worden meteen geholpen. Maar
nuwillen~wetenwat~hebben opgelopen.
InMJnsk(WttRusland) kunnendevoormalige
22.000 Ukwidatoren terecht in een kliniek
voor stralingszieken. met 100 bedden voor
de likwidatoren. Decapac1teitisonvoldoende
om ze allemaal te onderzoeken of te
behanclelen. Da~fde ziekenhuis heeft een
kinderafdeling met 100 bedden. Dat is ook
onvoldoende.

In de afgelopen twee jaarzijn naar schatting
1500 mensen illegaal teruggekeerd naarhun
huis binnen de 30 kilometer zone. Zonder
stroom,water,winkels, medischehulp.Vijfticm
spookdorpen worden 'radioactieve ghetto's'
genoemd. En het gaat niet alleen om oude
mensen (-Laat me hier rustig stenJenj maar
ook om gezinnen met kinderen. Ze hebben
geen alternatief. Na de evacuatie kregén ze
specialepasjeswaannee~elderseenn1euwe

woning zouden kunnen krijgen.
Maar die woningen zijn er niet......

omhulling rond de reactor. gaat meer geld
kosten. Oorspronkelgk werd beweerddatdie
dertigjaar mee zougaan. maarnu hebben ze
't over tien Jaar. {••.JEen aardbeving heeft
vorigJaar scheurtJes veroorzaakt die snel
zyn dichtgekit. Jaarlyks bewaken zestig
mensen deze zerk. en dat kost 65 mtYoen
RoebeL Endanziternog 135 tonkembrandstof
binnen in de sarcofaag. Niemand weet wat
daar mee gebewt ofgebeuren moet·
In de periode na de ramp hebben 600.000
mensen gewerkt om de brand te blussen en
dereactor inbeton tegieten. Volgens offic1êle
bronnen zijn 31 'Ukwldatoren' (de russische
benaming voor brandweerlieden) overleden
als gevolgvan te hoge stralingsbelasting. In
werkelijkheid ligtdataantalveel hoger, zoals
de Bond van UkwIdatoren stelt. De oud
redders hebben zich verenigd omdat de
meestenvanhenzich nietmeergezondvoelen.
Ze wUIen erkend worden als straltngs
slachtoffers en medisch behandeld worden.

Internationale hulp is onvermijdelijk,
aangezien Moskouofdedeelrepubliekenniet
opgewassen zijn tegen deze problemen. Er is
inmiddels ook een enorm wantrouwen
gegroeid tegenoverintemaUonaieorganisaUes
als de IAEA (InternaUonaai Atoom Energie
Agentschap) dat in 1987 poolshoogte kwam
nemenendesituatieals 'nonnaal'verklaarde.
Ook over de WHO (Wereld Gezondheids
organisatie) zijn de artsen in Kiêv en Minsk
ontevredenomdat<le2instanUegeenduidelijk
signaal afgeeft richting Moskou om echt iets
aan de problemen te doen. Verder acht men
destandaardvoor stralingslimietenongeloof
waardig: 'die zgn veel te hoog'.

aJ1k:ht • aprt11991, nr.2 5



Er werd een maximale besmettingsnorm
vastgesteld van 15 Ci/km2 •

Specialisten op agrarisch gebied en medici
(van butten Goskomgtdromet) kwamen tot
de conclusie dat aan deze norm zou kunnen
worden voldaan wanneer de bewoners van
die gebieden voorzien zouden worden van
schone(aangevoerde)levensmiddelen. enmen
een reeks maatregelen zou uitvoeren op de
landbouwgronden, zoals het verkalken en
het bemesten met kalium en dergelijke. Als
resultaat van deze aanbeveling nam men in
augustus 1986 het besluitom de mensen uit
deze plaatsen niet te evacueren (met
uitzondering van enkele dorpen, waar de
straltngsnlveau's erg hoog waren).

Opgemerktdient tewordendatin velertvteren
en een aantal waterreservotrs besmetting
van het bodem-sediment is ontstaan. Aande
ene kant is dat een teken van reiniging van
het water door blauwe algen. Aan de andere
kant is de besmettingvan het slib mobiel en
kan een herhaalde bron van besmettingvan
het water zijn en deeltjes kunnen zich gaan
verplaatsen. Volgens metingen komt de
plutonium-concentratie in de onderste laag
van de atmosfeer zelfs in de evacuatie-zone
(de steden Tsjemobyl en Prtpjat) niet boven
de maxtmaal toelaatbare concentratie van
plutonium in de lucht.
De analyse van alle objectieve gegevens ge
tuigt van stabtltsatie, maar niet van voor
spoed.
Meer dan 28.000 km oppervlakte is met
meer dan 5 Ci/km besmet. Maar nog
verontrustender is het fett dateengebied van
1670 km besmet is met meer dan 40 Ci/
km • maar nog niet ontruimdl
Tot nu toe meende men, dat als de bevolking
van schone levensmiddelen wordt voorzien,
ze geen hogere dosis zou ontvangen dan de
door Mtnzdrav-USSRvastgestelde norm. Maar
de laatste tijd hebben zich wezenlijke
verandertngen voorgedaan in hetwaarderen
van de maxtmale toelaatbare normen.
Ten eerste: toen de eerste 4-jaars pertode
voorbij was, werd door Mtnzdrav-USSR de
maxtmale dosis voor het leven gesteld op 35
Röntgen, ingaand vanaf het tijdstip van de
ramp. Dezeopvattingstondbloot aanscherpe
krttiek, zowelvan de kantvanvele geleerden
(in de eerste plaats uit Wit-Rusland en de
Oekraine) en van de maatschappij.
Ten tweede: het werd duidelijk dat lang niet
overal waar dat nodig was de plaatselijke
autortteitendebevolkinggeregeldvanschone
levensmiddelen voorzagen.
Ten derde: het feit dat men in de distrtcten
met hoge besmetting (zelfs als er schoon
voedsel wordt aangevoerd) de plaatselijkeen
eigen produktie niet kan gebruiken (de

derd is, verscheen er nieuwe informatie en
rezen er nieuwe vragen.

• MOSKOU
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Desalniettemin vraagt de bevolking aan
Goskomgtdromet om nog meer informatie.
Men wil immers niet alleen de gemiddelde
cijfers weten en een schema hebben van de

besmettingvan zijn of haar dorp, maar men
wil weten wat de besmettIngsgraad is in zijn
eigen huis, moestuin en straat. Deze wensen
zijn geheel gefundeerd. De interdeparte
mentalecommtssieterbestudertngvan radio
activiteit komt regelmatig bij elkaar om de
door verschillende organisaties ontvangen
gegevens te beoordelen en de aktivtteiten te
coördineren (er zijn meer dan 200.000 proe
ven genomen). En hoewel in het afgelopen
jaarde stralingssltuatte nietwezenltjkveran-

gedeelte (vooralin de beddingvan de rtvler de
Bragtnok) op meer dan 40 Ci/km . Dezelfde
situatie geldt voor het dorp Polesskoje, waar
de besmettingvarteertvanenkele tienden tot
honderden Ci/km en hoger, en voor de
dorpen Naroditsji, Narovlja en een reeks
andere. Met name dáár ontstond dus een
gespannen situatie. Voor zulke plaatsen zijn
er dan ook gedetailleerde straltngskaarten
samengesteld.

steeds nieuwe Informatie

allicht
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vrochten uit het boe, landbouw en eigen
produktie). moet wel terechte verontwaar
d'ilng oproepen.

verschillen van Inzlcht

Rest nog. dat de kwestie van de toelaatbare
nonnendoorspedal1slcn. doctorenenandere
geleerden die verschillende standpunten
hebben. nïeteerderwae besloten. Hetduurde
Jarenomhetvoontelaverevacuatlebesprola::n
te krljgen.

Maar fdt Is fdl Na de uitwerking van deze
nreuwenonn voordedosis \'OOr het levenvan
35 Röntgen. stelden de repubbeken voor om
een reeks dorpen te evacueren waar 6f het
stra1lng9n1v<au hoger lag dan 40 Cl/km 6f
waarhetmoellljkwasdebewlklngvanschoon
voedsel te vcorzren en speciale landbouw
maatregelen te nemen. Dus de soctaIe faktor
speelt ook een beslissende rol.
Goskomgtdromet stemde in 1989 In met het
cvacuerenvannogeens31 dorpen InRusland,
85 in WJt·Rus1and en 14 In de Oekraïne,
tesamen 130 dorpen.
In een aantal dietrieten was het gehalte aan
Cs-1S7 1nmelk hogerdan de norm, en daarom
besloten de MJnistenaad van deSovjet-UrUe
en de Raad van vakbonden van de USSR op
20 oktober 1989 om een aanvuIJende
maatregel In te voeren ter bescherming van
degezondhcldenverbet.erlngvandemalctWe
sttuetrevande mensenJnbeemettegebieden,
Deze maatregel houdt 10 dat geztnnen met
klnderen tn de1ceftljd tol 14 jaar. zwangere
vrouwen en mensen dJe om gezondheids
redenen beter niet In die gebieden kunnen
wonen. en de wens getoond hebben om weg
te gaan, hel recht krljgen om te _
met compensaties. Vertegenwoordigers van
de OekraIne menen dat alle gezinnen dJe in
gebieden wonen dJe besmet zijn met meer
dan lOCi/km demogelljkheldmoelenhebben
naarandereplaalsen tegean. Daarl>ijmoelen
ze een ûnanciële vergoeding voor hun be21t
krijgen en moeten de verhuiskosten vergoed
worden. Nu ersteeds meergegevens gepubU
ceerd worden over de strallngssltuatle la er
een steeds grotere verDJnlng nodig van de
mettngen. B1Jnaalle beweners (met name Jn
de nogal zwaar besmette gebieden) willen
weten hoe de situatie Is In hun eigen huts. In
hun straat. Deze wens Is begrijpelijk. maar
vereistenonnveelwerk. Bevendien zijn erde
laatste jaren 'nieuwe' besmetttngsplaatsen
ontdeklOlt komt door radloactlvlteJt die
zJch ophoopt op plaatsen waar bijvoorbeeld
regenwatervan het dakaJkomt. ofwaarmest
van vee Is. of apparaten die In besmet gebied
2lJn geweest (bIJvoorbeeld v1a autobanden)
endemoge1ljkemJgratiemethetoppervlakte
water en zelfs met de lucht,
Twee voorbeelden. Het dorp PoJesskoje Is
vanafJUni 1986 t/m december 1989 12 keer

eIlicht · .prtI1991 . nr.2

onderzochl waarbij meer dan 600 proeven
op cesium werden genomen. Maar een
gedetailleerd onderzoek door de organisatie
KombInat In augustus tlm november 1989
toonde een reeks extra 'hete' punten die
dlrektgedeacUveerd moestenwonJen. Hoewel
eenJnterdeparlementalecomm.lsskvaststeJde

foto: Zhelonl SvII
dat de gegevens over de beemetung van
GoskomgldrometenKombtnatgoodovereen
kwamen. wezen de uttkomsten van het
gedetailleerde onderzoek op de noodzaak
vangodetallleerdonderzoektnplaatsenwaar
debevolk1ngzelfstandtg moet beelteeen ofziJ
wel of nJet verhutst. Het gedetailleerde
onderzoektnPo_kojekosllehelUltvoeI"end
ComJlhanheIKl"-dlslrlc! 1mJ1joenroebeL
Er ziJn veel dorpen waar zo'n onderzoek
nodig Is. 10 het 8laalsprogramma voor
bquldatle van de gevolgen Is er niet genoeg
geld voor 1n8pect1e in zulke dorpen. En
mJsschlen moeten er speciale republleka
afdelIngen opgezet worden. onder IeJdtng
van Goskomgldromet en de Academies van
Wetenschappen van de repubUeken. In Wlt
Rusland bijvoorbeeld Is men van meningdat
aUewoonplaatsen van de republlek In detall
gemeten moeten worden UnclusJef de niet
besmette gebieden), maar er ZIJn meer dan
20.000 woonplaatsenJ
Tweede voorbeeld: de stad Korosten. Deze
stad kwam In de 2DIle van besmetting tussen
Sen IO-ISCI/km terech~meleengemJddelde

waarde van 7-SCl/km . Jutst desewaarden
71Jn verkregen door enkele proeven door
afdel1ngenvanGoskomgidrometengeologen.
In hel afgelopen jaar verschenen er echter
berichten oversensaUoneel hoge besmeWng.
Na hëèl gedetailleerde metIngen werden deze
plaatsen Inderdaad aangetroffen. Plaatsen
van enkele m of dm • die als gevolg van
opeenhoptngsterkradloactlefbesmetwaren.
Doordesacttvalle. spedaa1snelge«gantseerd
voor het reinigen van dergelijke punten.
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stabiliseerde de situatie zich weer. De
gemiddeldewaarde is in de stad nu 6-7 Ci per
km voor CS-I37 en het aantal plaatsen met
14-22 Ci per km is nog slechts 2,3%. Zulke
effectenkunnenookontdektwordenopandere
plaatsen, bijvoorbeeld in Naroditsji, dat aan
drukke wegen en in zones met 'vlekken' ligt.
Om de gezondheid te garanderen van de
bevolking die in besmette gebieden woont,
blijft kennis van de stralingssituatie heel
belangrijk Goskomgtdrometheefteen speciaal
programmaontworpenomde situatieduidelijk
en gedetailleerd te krijgen. Verder zijn
onderdelen van het ministerie van geologie
van de USSR, van de Akademies van Weten
schappen van de USSR, de Oekraïne enWit-

Rusland en de ministeriesvan landbouwvan
de Oekraïne en Wit-Rusland en andere
minlsteries en departementen betrokken.
Het gedeelte van het programma voor 1990
voorziet in gedetatlleerde inspecties van
woonplaatsen. Begonnenwerd metdedistric
ten van Kiëv, Zjltomir, Gomel, Mogilev en
Btjansk, met het nemen en analyseren van
enkele tienduizenden proeven op CS-I37 en
ook Sr-DO en Plutonium. Ook zal constant de
'mobiliteit'vanCesiumenStrontiumgeanaly
seerd worden. De gedetailleerde 'geografle'
van het onderzoek wordt uitgebreid en zal
leiden tot het samenstellenvan eenatlasvan
radioactieve besmettingin hetEuropesedeel
van de Sovjetunie.

INTERNATIONALE SAMENWERKING

Hulp Wit-Rusland moeizaam
op gang
Tijdens een cultureel project in Siberië (zomer 1990)
waarbij honderd artiesten uit verschillende landen
optraden rond het Baikalmeer, kwamen Esther Plomp
en Dick Eenkhoom in contact met een groep vertalers
uit MInsk,Wit Rusland. In deze periode vemamen zij de
plannen voor het opzetten van een "onafhankeUjk
Tsjemobylproject voor kinderen".

Esther Plomp
Dick Eenkhoorn
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Oktober 1990 vertrok Dick naar Minsk om
zich een beeld te vormen van de Tsjemobyl
plannenenom Uittezoekenwatonze bijdrage
zou kunnen zijn. Tegelijkertijd informeerden
wij ons over de al lopende hulpprojecten in
Nederland en West-Europa. Alsnel kwamen
we tot de conclusie dat grootschalige
hulpprojecten in de afgelopen vijfjaarweinig
effectief waren geweest.
In Minskwaren onze vrienden begonnen met
het opzetten van een geregistreerde
organisatie, onderde naam "EcoExpress". In
de SovjetUnieis dateen vereiste om überhaupt
over een flat en kantoorruimte te kunnen
beschikken en om meer serieus te worden
genomen in Rusland en in het buitenland.
Het duurt overigens maanden voordat dit
geregeld is.

kinderzorg

Het "Eco Express" project houdt in dat men
groepen van honderd kinderen uit besmette
gebieden voor een tijdje naar niet-besmette
gebieden stuurt. De Bwyat Republiek in
Siberiê lijkt zeer geschikt. Het is er 's zomers
ongeveer dertig graden, het relatief schone
Baikal-meer ligt daar en er zijn de afgelopen
zomer ter plaatse zeer bruikbare en
bereidwillige contacten gelegd. De kinderen
zullen daar een maand blijven, goed gevoed
worden, cultureel en pedagogisch bezig
gehouden en medisch onderzocht worden.
Verder zullen ze een kuur ondergaan. De
groep wordt in tweeên gesplitst waarbij
begonnen wordt aan verschillende kuren:
eenhomaeopatischekuureneen'allopatische'
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kuurwaarbiJ tegenwerkendegeneesmiddelen
worden gebruikt. Er zal een nauw en
Infonnatlefcontactwotdenonderhoudenmet
de ouders. Een groots plan, en om dit te
kunnen realiseren Is natuurlijk geld nodig.
De groep -Eco Express· wil niet alleen
afhankelijk zijn "Van buitenlandse donaties.
Er zijn ook plannen gemaakt hoe ze zelfgeld
kunnenverdienen Inde Sovjet Unie. Eenvan
de plannen Is het afdrukken van
kindertekeningen, gemaakt door kinderen
inde rampgebieden, totansichtkaarten. Deze
kunnen In Nederland en elders verkocht
worden op scholen, In boekhandels,
wereldwinkels enzovoorts.
Benefietconcerten met Russische muziek
groepen en exposities van Russische
kunstenaars behoren ook tot de mogelijk
heden. Opbrengsten zoudenvoor het project
bestemd zijn.

December 1990 vertrok Esther naar Minsk
om onder andere kindertekeningen en
filmmateriaal O'sjemobyldocumentaires) op
te halen om dat later aan te bieden aan
gelnteresseerde Nederlandse omroepen en
filmhuizen. Het fllmmaterlaal was wel
aanwezig, maar niet beschikbaar omdat de
Russen van de Nederlandse omroepen een
verklaringverlangden dat het materiaal niet
commercieel maar uitsluitend documentair
gebruikt zou mogen worden. Terug In
Nederlandwildende omroepengeenverklartng
omstellen omdat ze geen materiaal te zien
kregen.Hopeloosdus. Erwerdenwelcontacten
gelegdmeteenproducentvandeWItrussIsche
televisie, die In staat Is met een nederlandse
tllmploeg door besmet gebied te reizen.
De kindertekeningen zijn In februari door
Dlck opgehaald en In Nederland afgeleverd.

Internationale uitwisseling

Esther bezocht afgelopen januari ook een
bijeenkomst van 'Next Stop New ure', een
overkoepelende organisatie van onofficlêle
Tsjemobyl-projecten. Daar waren vertegen
woordigers van divers pluimage aanwezig:
een bouwploegvanstudentendie ecologtsche
dorpenwillenbouwenvoordegeëvacueerden
uit besmette gebieden, specialisten In
genetisch onderzoek met gegevens van
bestraalde mensen die uitwisselingen willen
met westerse wetenschappers, kunstenaars
en theateIgroependfehunwinstwlllenafstaan
aan Tsjemobyl-projecten, en journalisten.
Esther nam Informatie mee voor Duitse
bouwploegen en brieven van Russische
specla1lstenwaaropenkeleNederlandseartsen
posItIefreageerden. ZIJ brachtook eenbezoek
aan eenzIekenhuts In MInsk waargenoemde
specialistenwerken: hetwas een troosteloze
bedoening. Eenduidelijken chronisch gebrek
aan medische apparatuur om überhaupt
efCectiefte kunnenwerken. Men gafhaareen
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lijst met een opsomming van primaire
medische benodigdheden die 'het Westen'
zou kunnen verschaffen.

Minsk was In februari weer het reisdoel van
Dlck. Met Eco Expressleden reisde hij naar
Ulan-Ude, In Siberiê, om de plaatsen te
bezoeken waar de kunderen zullen worden
ondergebracht. Het Is een bekend feit dat
projectenInde Sovjet UnIeveel eerderserieus
worden genomen als er ook buitenlanders
aan meewerken. Er werd overlegd met de
plaatselijke autoriteiten, die positief
reageerden waardoor de realisatle van de
plannen dichterbij komt. Er meldden zich
bovendien nog meer vrijwilligers aan om het
project te ondersteunen.

burocratie

Zodra men In Rusland hoort dat je met
'Tsjemobyl' bezig bent, komen de verhalen
los. Een voorbeeld vaneen ongerustemoeder
uit Minsk: -Als ik myn baby koeiemelk geef,
denk ikdat ik mgn kind vergYtfg. Toch kan ik
niet anders.••
Ook zijn we erIntussen achter gekomen dat
zowel Russische als Westerse autoriteiten
eerder tegenwerken dan meewerken. Een
Nederlandsvoorbeeld. Het bleeknietmoge1ljk
om Indecember 1990 eenladingvan 175.000
vitaminetablettenbelastlngvrtj Nederland uit
te krijgen. Dat kon alleen als er een duur

DAGTOCHTJES NAAR RAMPGEBIED

Toeristen die Dieuwe avonturen willen beleven kuDDen slDü kort
terechtbij Klevturist. DIt relsburo orgaDieeert dagtochtjes naar de
besmetteZODeraoclTBjemobyLVoorenDaderelswardeDde dee1DeDun
geccmtro1eerdlDllt,eIger-te1lenCIIDteVOCll'1ulaulDdatm _ aacemmti
besmet raken. Mocht dat toch het ,eva! &lJD, dm Is de vereiste
DabehandeUDglDeendekeDhuls,...tls.Debusrelspateentnaarhet
stadje Tsjemobyl, en daarna Daar een opslagplaats voor radioactief
afvallDKopacbl.Voorde echteBe1hebbenstaat teDslottedebetoDDen
sarcofaagop hetprogramma.

transportbedrijf werd ingeschakeld, terwijl
wijdetablettenzelfpertrelnwildenmeenemen
om ze zelf naar de plaats van bestemming te
brengen. Dat lukte domweg niet.
Gelukkig zit niet alles tegen. We vonden een
drukker die tegen kostprijs ansichtkaarten
vanRussIschekIndertekenIngenwildrukken.
Ook vonden we een filmproduktlebedrtjfdat
gratis een reclamespotje voor de televisie wil
maken.

Het Is een vreemde ervaring om te merken
datje als buitenlander, zelfs als leek In deze
problematiek, doorde Russenals belangrtjke
contactpersoonwordtgezienenals mogelijke
spreekbuis naar het Westen toe. Dat geeft
aan hoe verschrikkelijk geisoleerd de Sovjet
UnIe staat ten opzichte van de buitenwereld.
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OPMARS KERNENERGIE EUROPA GESTAAKT

De streep door de rekening
Tsjemobyl heeft een mnke streep door de Europese kemener
gieplannen gehaald. Een handvol landenbouwt onverminderdverder
aan hun atoomprogramma·s. In andere landen is de groei niet
noemellswaardig. Maar vaak is er zelfs sprake van een uitstap uit de
wereld van kemenergie.

Thijs Belgers
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In de kleine dwergstaatjes wordt geen
kernenergtetoegepast. Maarerzijnookgrotere
landen, waar het licht brandt zonder
kerncentrales:A1ban1ê, Denemarken, Ierland,
Griekenland, Ijsland, Italië, Luxemburg,
Noorwegen. Oostenrijk, Polen, Portugal en
Roemenië. Wel is er soms sprake van import
van atoomstroom uit buurlanden. En in
Roemeniê zijn vijfkerncentrales in aanbouw.
Toch kunnenveel atoomvrijelandenduidelijk
zonder kernenergie. Waterkracht speelt
bijvoorbeeld een belangrijke rol in A1ban1ê
(60 procent). Ijsland (97), Luxemburg (50),
Noorwegen (95), Oostenrijk (70) en Portugal
(50).
Italiê is een goedvoorbeeld van de politieke
'fall-out' na 'Tsjernobyl'. Kerncentrales
produceerden in 1986 zes procent van de
stroomvoorziening. In 1987 werd een
referendum over de toepassing van
kernenergie gehouden. Het ItaI1aanse volk
lieteen duidelijk 'nee'horen: de kerncentrale
Montalto di Castro werd omgebouwd tot
gasgestookte centrale en twee andere wacht
deontmanteling. Zes geplandekerncentrales
zijn geschrapt.
Ook in Polen is het kernenergieprogramma
tot nul gereduceerd. Daar werden na
Tsjernobyl' de twee enige kerncentrales te
zamowich gesloten.

pas Op de plaats

In veel landen met kerncentrales maakt
kernenergie pas op de plaats, veelal onder
druk van de publieke opinie.
Joegoslav1êheeftéénkerncentrale. bij Krsko.
Bij Prevlaka was een tweede gepland, maar
debouweIVanisafgelast Cokeenopslagplaats
voor radioactief afval (bij Krsko) gaat niet
door. De Krsko-centrale levert Joegoslav1ê
zes procent van haar stroom; 32 procent
komt uit waterkracht.
In Nederland waren vóór Tsjernobyl twee tot
vier kerncentrales gepland, als aanvulUngop
Borssele en Dodewaard. Maar in Den Haag
durft. nog steeds niemand zich te branden
aan nieuwe centrales: tweederde van de
bevolking is tëgen,

Belg1êlijktgenoegtehebbenvankernenergle.
Er staan reeds zeven kerncentrales. maar
eengep1aJtdeachtstezalnietwordengebouwd.
Tweederdevande Belgtschestroom komt uit
kernenergie. Medeonderlnvloedvanderooms
rode coaI1tie wordt nu het accent gelegd op
warmte-krachtkoppeling, duurzame energie
en besparingen.
In Bulgarije en Hongarije neemt het aandeel
van kernenergie in de nationale stroom
produktietoe. BuIgar1jeheeft.v1jfkerncentrales
(dit warenerzes). die het landvooreen derde
deel van stroomvoorzien. Hongarije haaltde
helft van haar stroom uitvier kerncentrales.
Verder wordt dewinningvan uranium in het
ZUidhongaarse Mecsek-gebergte stopgezet.
Heturaniumwerdgebruiktvoorkernenergle.
maar ook voor atoombomproduktie in de
Sovjetunie. Winning ervan bleek niet langer
rendabel.

Tsjecho-Slowakije

KernenergteinTsjecho-Slowakijewordtzowel
geholpen als gehinderd door buurland
Oostenrijk. In dit land wordtde kerncentrale
van Zwentendorfna een referendum in 1979
definitief niet geopend. Verder kijken de
Oostenrijkers een klein eindje over de grens.
Met succes protesteerden zij tegen de bouw
van de opwerkingsfabriek in het Duitse
Wackersdorf; nu zijn de pijlen gericht op de
SlowaaksekerncentraleJaszIovskeBohuntee,
Volgens een Oostenrijkse onderzoeks
commissie kan er in Bohuntee, op 120
kilometer afstand van Wenen. elk ogenblik
een ongeluk gebeuren. Een eis om
onmiddellijke sluiting werd door Praag
verworpen. Begtnditjaarnu bood Oostenrijk
aan om in ruil voor de sluiting stroom ter
waarde van 333 mlljoen dollar te leveren.
Verder zouden de Tsjecho-Slowaken
technische kennis ontvangen voor
ontwikkeling van hunkernenergteplannen.
Zes kerncentrales zijn in aanbouw. Er staan
er al acht, die een kwart van de stroom
leveren.
In februari vorig jaar maakte Greenpeace
een ongeluk bekend dat rond 1962 had
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plaatsgevonden. Deo~rtdngofabr1ekMape
biJ Budejovtce loosde met overheide
toestemmtng radloact1ef water in de rtvIer
Vltava (Moktau). Na 1985 is het water In
verlaten mtJnen gepompt,
In Ftnland. Zweden en ZwItserland Is het
aantal kerncentralesgdijkgebleven. FInland
heeft:er VIer (35 procent van de stroom) en
Zwttserlandvtjf(42 procentl.In Zwedenwerd
naeen referendum In 1980be6lotcntestoppen
met kemenergte. Het aandeel van de nog
steedadraaJendetwaalCkemcentralesneeml
langzaam af (nu 45 procent, waterkracht
50). De ultstap Is echter ultgesteld. In 1995
en 1996 zouden twee kerncentrales gesloten
moeten worden.Maar dJt hangt nu aIvan de
rcsultatenvanprogramma'SVOOl'bc:spartngen
en alternatieven (ethanol als brandstof.
windenergie).. Toch moet Zweden na 2010
de1lnltlef zonder kern-energie kunnen.
'Het emsttgste fnddent tn een Europese kem
centrale slnds Ts~byl·. zo noemde het
lntemaUonale atcom-agentechep IAEA de
brand In hel Spaanse Vandelloa. In oktober
1989. VandeDos·] Js tnmkIdels gesloten.
waarmee het. aantal kerncentrales JagedaaJd
oaarnegen.Kemenerglelevert veertigprecent
van de Spaanse stroom.

de atoomreuzen

KJjkend naar het
aandeel In de totale
stroomproduktJe.lIJkt
ürcct-Bnttenruê een
middelmatig atoom
land. Toch wordt 22
procentvandestroom
geleverd door maar
liefst 37 kerncentra
les. Momenteel is er
één kerncentrale in
aanbouw.
NaTsjemobylkwamen
opvallend veel berich
ten In de Britse pers
over ongelukken In
eigen kerncentrales.
die zowel vóór als rui
de ramp in de Oe
kralne plaats hadden
gevonden. Toch Is er
geen wijziging in het
Brttee kernenergie
programma, al ziJn de
budgettenvoor de kweekreactor-technologie
lDounreayl In 1988 Dink teruggeschroefd.
OoklnFnmla1jkstonddepers na 'Tsjernobyl"
plotselJngbol van de ongelukken. Zo werd de
"bIjna-ramp' In de kerncentrale van Bugey
(aprU 1984) tweeJaar na dato bekend.

Toch leek het ongeluk van Thjemobyl zelf
aan Franla1jk niet besteed: niets aan de
hand. meldden de autorttettert in het land
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met 56 kerncentrales die driekwart van alle
stroom leveren. Maar op 5 mei werd gemeld
dat 'a lles weer nonnaal' was. Toch leta
gebeurd? Twee dagen later kwam er een
oonsumptleverbod voor spJnaz!e...
In leder geval gaat Frankr1Jk ongehinderd
verder met kernenergte. Zes kerncentrales
ziJn nogJn aanbouwen de avertolllge stroom
wordt geëxporteerd.
Atoomreua Duitsland 18 een geval apart. Na
de eenwordingwerden de viJf kerncentrales
van devoormaIJge DDRgesloten. maar in de
voonoaltge BRD kwam er ëën bij. Daardoor
komt het totale aantal kerncentrales In heel
Duitsland op 25. goed voor ongeveer een
derde van de stroomvoor:zfenlng.
DeramptnTBjemobyItrokduldelljke.po=
doorhetDuttseatoomprogramma.Allereerat
kwam er in 1986 een ministerie bij: voor
MilIeU. Natuurbehoud en Reactorve:l1lgheJd.
Ook sprak de meerderheid In de d....taat
Noordrljn-Westfalen Zich uU tegen kern
energie. Dat resulteerde In de sluJUngvan de
kerncentrale te Hamm-Uentrcp. en de
_gering om de laatste twee vergunnIngen
voor de kweekreactor te Kalkar ar te geven.
In 1988 brak het Transnuklear·schandaal
urt, RadIoactiefafva) bleekjaren1ang Illegaal
opgeslagen danwel getransporteerd te zijn.

Dlt internationale schandaal én 7sjemobyl.
tastte de betrouwbaarheJd van kernenergie
diep aan. Injuru 1989 werd de bouwvan de
opwerklngs!abrtek Wackersdorf (Beleren)
definlUef sWgeJegd. En begin maart van dit
jaar liet SlemensjKWU. de exploitant van
Kalkar. weten de kweekreactor mogelijk om
te bouwen tot een gasgestookte centrale.
Twee weken later vtelln Bonn deOnitlef het
doek voor het symbooJ van kernenergie.

Fra1S8 kemcentrales
biJ DamplOlTe

foto: TonBroektUs
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RADIOACTIEVE BESMETTING VAN VOEDSEL

Derde Wereld langs omweg
de dupe

Over grote delen van Rusland en Europa raakten na de kernramp
oogsten en etenswaren radioactief besmet. Een Jaar na de ramp
doken bij herhaUng ladingen besmet voedsel op. Van de 100 mllJoen
ton melk die In 1986 In de EG-landen werd geproduceerd, bleek
ongeveer vijftien procent radioactief besmet.
De meeste besmette etenswaren kwamen In Derde-Wereldlanden
terecht. Of die ultelndeUJk vernietigd zijn of gewoon gebruikt, is
vrlJwelnlet te achterhalen. In bijna alle gevallen ging het om Z\Vaar
radioactief voedsel.

Peter Bielars
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Zoals bekend Is met name het voedsel uit de
Sovjetunie en Oost-Europa besmet geraakt
met het radioactieve cesium. Dit geldt voor
eten uit Bulgarije. Joegoslavlê. Polen en
Roemenië, terwijl het voedsel uit Finland.
Zweden. Noorwegen. Hongarije. Oostenrijk.
Turkije. Duitsland. Italië en Zwitserland ook
duidelijk radioactiever was dan In normale
omstandigheden. In Nederland werd de
veldsptnazteteradtoactlef. Deoverlle1dgelastte
daaropde vernietlglngvanalle spinazie. Over
het algemeen viel hier de schade erg mee. De
gemeten hoeveelheden cesium In de lucht
lagen gemiddeld op 1.8 kBq/m3

• De normaal
IndeluchtaanwezigeradioactMte1taangevuld
met de radioactiviteit die het gevolg Is van
kernproeven. bedraagt In Nederland tussen
de 1.6 en 3.0 kBq/m3• Tests met melkpoeder.
vlees. frult. vis. groenten. krulden en
champignonswezen niet op doses dievoor de
gezondheid van de mens gevaar konden
opleveren.

Anders was dat met voedsel uit de eerder
genoemde landen. Rendiervlees uit Scandl
navlê is ook nu nog behoorlijk radioactief
besmet. De besmetting leidde ertoe dat de
SamenIn Noord-&andinaViêgrote delenvan
de kuddes rendieren moesten afmaken. De
rendieren namen cesium op via de mossen.
Noord-enMidden-5candlnaViêwerden relatief
zwaargetroffen. omdat de eerstedagen na de
kernramp de wind boven Tsjernobyl
zuidoostelijk was. De wolken met cesium
drevendaaromnaarde Baltischestatenafen
Scandlnaviê. Bovendien was toen de
hoeveelheid radioactiViteit het hoogst.

normen

De controle op etenswaren uit de besmette
streken werd In West-Europa verscherpt.

Steekproeven moesten uitmakenofde radio
actiViteit van de goederen de nonnen in het
eigen land niet overschreden. Helaas had
zowat leder land zijn eigen nonnen. Tot op
vandaagzijn er trouwens noggeen algemeen
geldendenormenvoor radioactieve stoffen In
eten. Zo kon het gebeuren dat melkpoeder
dat In het ene land geweigerd werd. omdat
het volgens dat land gevaar voor de
volksgezondheid kon opleveren. In het buur
land wel geaccepteerd werd. In de Derde
Wereld landen zijn de normen strenger dan
InEuropa. Maarzekregenhetgrootsteaanbod
aan etenswaren. al dan niet besmet. Diverse
Westeuropeselandenwtldenmaaral tegraag
afvan twijfelachtige voedselladIngen.

Wat werd er zoal naar de Derde Wereld
gestuurd? Onderstaand overzicht Is zeker
niet compleet, maar het geeft een aardig
beeld vanwatwlj de onderontwUdreldelanden
'geschonken' hebben.
Het Afrikaanse Ghana kreegIn oktober 1987
van de Europese Gemeenschap 750 ton
melkpoeder. Het strallngsgehalte ervan
bedroeg bijna 5500 Becquerel per kilo, In
plaats van de 370 die de EG zelf als
maximumhoeveelheid hanteert. De ~gertng
vanGhanastuurdehet toenterug.Watennee
gebeurd Is. Is niet duidelijk.
Angola ontving radioactief lamsvlees,
chocoladeenmelkpoeder. Ook Maleislêkreeg
melkpoeder, uit Nederland, Engeland en
Ierland met een veel te hoge concentratie
cesium.
Egypte kreegeen partij meel uit Griekenland
die zo besmet bleek, dat de fabriek die het
gebruikte. uiteindelijk moest sluiten.
Deze lading was afkomstig uit Ierland. Een
jaareerderhad de Mex1caanseambassadeur
In Braztllë de Braz1l1aanse regering al
gewaarschuwd voor radioactief besmet
melkpoeder uit Ierland. De Ierse regering
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kon de hoeveelheid In Europa niet kwijt en
zocht naareenafzetmarkt In LatlJnaAmerika.

Maar ook In het Westen zit men met de
naweeën van de ramp. In wat toen nogWest
Du itsla nd hee tte. werd 5.000 ton aan
zutvelprodukten niet geaccepteerd. omdat In
de goederen tot 8 .000 Becquerel aan
radtoecueve stofTen~nden werd. Na veel
wikken en wegen werd de lading in 260
treinwagons oveTgeladen en 'geparkeerd" op
twee legerba.ses In Bremen. Nadlen is rr nlets
meer van vernomen.

verbod op Import

Verschillende regeringen van Derde 
Wereldlanden zijn overgegaan tot een
Importverbod op etenswaren uit de risico
landen. In Gambia bIjvoorbeeld mogen geen
kippen. eieren en ladingen vlees Ingevtlerd
worden als ze niet voorzien ziJn van een
gezondhetds-certtflcaaL
MaarlndemeesteOerde·Wereldlandenwerd
de controle na verloop van tijd weer mtnder
streng en werden verbodsbepalingen
ingetrokken. Senegal schortte de Invoervan
rundvleee utt Nederland UJdeUJk op. Sinds
enkele Jaren is er van Importbeperk1ngen
echter geen sprake meer.
De controle kan nooit waterdicht ziJn. ZiJ
wordenvoedsd1adlngenvanuitWest-Europa
met bestemming Derde Wereld slechts aan
de hand van monsters getest op de
aanwezigheid van mdloactMtelL Zelfs EG
commlssarissen geven toe dat daardoorwel
eens een lading besmet vlees naar een
ontwl1<kellnll'landgestuwdwordL Ook fraude
door een parttcullere onderneming dle een
bes mette lading wtllozen. slwtenzlJ niet uil

Het grootste probleem In de Derd e Wereld
vormt het gebrek aan geld. Omdat de meeste
Derde-wereldlanden nog steeds erm z1Jn.
kopen :dj de goedkoopste voorraden etens
waren op. Dat zIjnvaakoudereofafgekeurde
voedsdladlngen.

Wat Nederland betreft: de meest In het oog
springende affaire Is nog s teed s het
radioactieve vlees dat met The Reefer Rio
werd vervoerd. Het schip bevatte Iers en
Deens rundvlees met een te hoog cesium
gdlalte.VolgensdeEG-normenwasdltvoedsel
niet meer geschikt voor consumptie. Na een
jaar eNer de wereld gesworven te hebben.
kwam het schip In ons land aan. Het lagvier
weken voor de kust van Hoek van Holland .
De Nederlandse regering woelgerde bet ochIp
aanvanke1lJk toe te laten. Later mocht The
Reefer RIo ziJn lading lossen In Vlissingen.
Ongeveer dertfg !dlo vI... werd vervolgens
verrueugd, de reste:rende zesdutzend kilo
bleef op het douane-terrem 1Jggen. dus niet
op Nederlands grondgebkeI. Het vlees mag
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vandeNederlandseregertngverkochtworden
omdat het geen gevaar oplevert voor de
volksgezondheid. MaarerggewUd is hetvlees
niet meer.

rol Nederland

Welke rol Nederland speelt In twtJfelachtJge
transacties van de Europese Gemeenschap.
kan goed gdI1ustreerd worden aan de hand
van het velgende voorbeeld : Na lang
aandrtngen van de Griekse overheid glng de
Europese Commissie ermee akkoord dat
300.000 ton Griekse tarwe verkocht :zou
worden aan landen butten de EG. Bekend
wasdatveetUgprocentvande""""aflwmsug
mocst z1jn van de besmette oogst In
Gr1~enla.ndIn 1986. Oe tarwe was daarom
opgeslagen. Oe radioactieve besmettlng lag
bovende600 Becquerel per1dIo(demaxlmale
norm). Voorgesteld werd om de besmette
tarwe te vennengen met tarwe van latere
oogsten en het vervolgens naar de Derde
Wereld te exporteren. De Nederlandse
vertegenwoordigerstemdeals enige tegen dit
plan. De tarwe Is dus verstuurd. De mInlster
van landbouw weeede vermengtng van de
oogsten af.

Ormlsbaar opsporIngslnstlLment
foto: Jaap val ROOO"Tlden

Veel erger Is dat radloactleCbesmetvlees ook
met vervalste papieren aangeboden wordt
als nonnaaJvlees.ln maartwerden InSpanje
blJvocnbeelddrieNederlandenaangebouden
die grote hoeveelheden besmet vlees hadden
verkocht. De Iadtng kwam utt Oost·Europa
enwas besmetdoordek=lrampInThjemobyl.
De Spaanse pollUe vermoedt dat de dne
Nederlanders tot een Internationaal netwerk
behoren dat met vervalste kcurtngspapJcren
handelswaaruJtOost·EuropaopdcSpaanse
markt wtl brengen.
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GROTE STREKEN NOG STEEDS GETROFFEN

De sporen in Europa
Drie gebiedenbuitende Sovjetunie werdenbijzonderzwaargetroffen
door de radioactieve wolk. In Schotland gelden nog steeds beperkin
gen met betrekldng tot schapen. Voor de bewoners van Beieren is
niet duideUjk welke blijvende gevolgen ze zullen ondervinden en de
Samen in Lapland moesten hun economisch bestaan drastisch
veranderen.

Wim Kersten

14

Vijf jaar na de ramp zijn 63 boerderijen in
Schotland met ruim 116.000 schapen nog
steeds onderworpen aan strikte regels met
betrekking tot transport en de slacht. De
schapen moeten regelmatig gecontroleerd
worden. Bovendienzijneronlangsbijsommige
herten in de Schotse 'Borders' (tussen
Newcastle en Edinburgh) stralingsnweau's
gevonden die de helft van de EG-normen
benaderen en nog steeds een stijgende lijn
vertonen.
Op 2 mei 1986 zorgde zware regenval over
Groot Brittanniê voor een neerslag van
radioactiefcesiumop de akkers, met name in
hogergelegen gebieden als Cumbria en zuid
west Schotland. De Britse milieuorganisatie
FriendsoftheEarthbeschreefdemaatregelen
vande overheidals 'een catalogusvolblunders'.
Een parlementaire commissie, die de
maatregelenvanhetministerievanLandbouw
onderzocht, concludeerde in 1988 dat "er
verschillende routes bestaan waardoor
lammeren, metstralingsdosesbovende limiet.
toch in het slachthuis terecht komen". Zij
leverde ook kritiek op de Landbouwminister
diemaargeentermijnkonnoementotwanneer
hetverbod van kracht zou blijven. "Niemand
in de regeringskringen heeft er rekening mee
gehouden dat de beperkingen in bepaalde
gebieden nog twee jaar zouden voortduren".
Oorspronkelijkzou het transportverbod voor
schapen slechts drie weken duren, maar vijf
jaar later zijn er nog steeds beperkingen van
kracht. Een ecologisch wetenschapper
adviseerde de parlementsleden "dat elke
plantendeskundige in staat zou zijn geweest
te voorspellen wat nu gebeurd Is",

straling stijgt

De maximum stralingsnormvoorvlees ligt in
GrootBrittanniêop 1.000 Becquerel perkilo.
Maar na de vaststelling van deze norm heeft

de Nationale Stralingsbeschermings Raad
de aanbevolenjaarlijkse dosislimietvoor het
publiek verlaagd van 1 milliSievert tot O,S
mSv.Onlangs, toennieuweinformatieopdook
met betrekking tot Hiroshima en Nagasaki.
werd duidelijkdathetbandhavenvandezelfde
risico-norm zou inhouden dat de dosislimiet
verderverlaagd dient te worden tot 0,2 mSv.
Toch zijn de aanbevolen normen voor
voedselprodukten niet gewijzigd.
Bij de vaststelling van de norm voor
schapevlees werd aangenomen dat de
maximum consumptievanvlees perpersoon
per jaar 30 kilo bedraagt. Als het lamsvlees
besmet iStot 500 Bq perkilogram, resulteert
dat in een dosiS van 0,18 mSv. Iedereen die
vlees van 500 Bq eet, stelt zich bloot aan
straling tot een waarde die door de
Stralingsbeschermings Raad als riSicovol
wordt beschouwd.
Het is daarom vooralverontrustend dat in de
Schotse 'Borders' bij recentonderzoekherten
zijn gevonden met doses tot 426 Bq/kg.
Maardat is nognietalles: de strallngsnlVeau's
blijven stijgen zonder dat men weet wat de
oorzaak is. Er zijn mensen die wijzen op de
mogelijke uitstoot vanuit de opwerkings
fabrieken van Sellatleld, 120 kilometer ten
zuiden van deze regio. Maar dat is nog niet
bewezen.

Beieren

Het Umweltlnstitut München publiceerde
vorig jaar de resultaten van een viet:Jarig
onderzoek naar de gevolgen van Tsjemobyl
in Beieren. Daarbij werd Noord-Duitsland
als referentiegebied genomen. Er bleken
aanzienlijke verschOlen op te treden tussen
de Noord- enZuidduitse cijfers. Dat is nietzo
veIWOnderlljk,wantBeierenwordtaangemerlrt
als hetzwaarstbesmettegebied inDuitsland.
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Deonderzoekers hebbenzichvooral toegelegd
op de langlevende radioactieve strallngs
produkten als Cesiuml 3 4 • Cesiuml 3 7 •

StrontiuIIluoen PlutoniU~.De kortlevende
nucliden met halfwaardetijden van twee
maandenzijn inmiddelshelemaalverdwenen;
ze leveren geen opvallende cijfers op. Dat
neemt niet weg dat het Umweltinstltut
onverholen waarschuwt dat "ook lage stra
lingsdoses een gevaar voor de gezondheid
inhouden".

Mannen en kinderen uit Beieren bleken 10
maal hoger besmet met Cesiuml 37 dan vóór
de ramp. Voor Noord-Duitsland lag de
verhoging op een factor 4. Men constateerde
dat de Beierse melk 30 maal meer Cesium
bevatte dan vóór de ramp. De jaren 1986 en
1987 vertoonden scherpe pieken; in de
navolgende tweejaarzaktedemelkbesmetting
tot een stabiel niveau. dat echter nog steeds
tweemaal zo hoog is als in 1985. Volgens het
onderzoek zal deze situatie nog een lange
periode (l0 tot 20jaar) voortduren omdat de
radioactieve besmetting nu in de bodem zit
en gelijkmatig door de wortels van planten
wordt opgenomen.

Het voorkomen van Strontium (SrgJ in melk
is een verontrustend zaak. Strontium heeft
een halfwaardetijd
van 10jaar.Cesium
van 140dagen. Dat
betekent dat het
effect van Stron
tium zeker tien
maalgevaarlijkeris.
Bovendien hoopt
Strontium zich
hoofdzakelijk op in
de botten van
levende wezens.
Strontium en
Plutonium blijven
derhalve voor
problemen zorgen.
Hoge besmett1ngs
waarden werden
gemeten in padde
stoelen. wild. bos
bessenenmelkvan
koeien op natte
weiden.

Lapland

De Tsjernobyl-ramp heeft in Zweden voor
heel wat problemen gezorgd. De ramp werd
door de Zweden ontdekt. toen op 28 april een
verhoogde radioactiviteit werd gemeten bij
de kerncentrale van Forsmark. Onderzoek
wees uit dat de bronvan deze straling niet in
Zweden zelf kon liggen. maar in de Sovjet
Unie. Toen werd groot alarm geslagen.
Nadat de radioactieve wolk was verdwenen

allicht - april 199 I. nr.2

kon de balanswordenopgemaakt. De Samen
(Laplanders) hadden de zwaarste klappen
opgelopen. Al hun voedsel was besmet en
hun economisch bestaan was verwoest:
rendiervlees, bessen en vis mochten niet
meer geconsumeerd worden. Rendieren
vormen de hoeksteen van de Saml
samenleving: melk. vlees. en huiden. Toen
de autoriteiten in Stockholm de ernstvan de
situatie inzagen. suggereerde men om alle
besmetterendieren te slachtenente begraven.
De Sam1 werden woest en verzetten zich:
"Laat die deskundigen maar komen. dan
kunnenzezelfmassagravenaanleggen". Boze
tongen beweerden dat het opruimen van de
rendieren voor de Zweedse hout- en
papierindustrie een uitkomst zou zijn: zij
azen allang op de bossenwaarde Saami met
hun rendieren leven.

In september 1986. vier maanden na de
ramp. bedroeghet gemiddelde aan Cesium137
in rendiervlees 4000 Becquerel per kilo. Een
maand later. toen de kuddes verhuisd waren
naar lagergelegen gebieden. steeghet niveau
tot gemiddeld 8000 Bq. Maar er werden ook
waarden gemetenvan 16.000 Bq/kg tot zelfs
30.000. Als oorzaak wordt gewezen op het
feit dat rendieren in herfst en Winter van
korsbnossenleven. Korsbnossenhebbengeen

wortels en halen hun voedingsstoffen uit de
lucht. Zij hebben veel radioactieve stoffen
geabsorbeerd enopgehooptomdatze (zonder
wortels) geen echt contact met de bodem
hebben. De rendieren eten zodoende pure
radioactiviteit.

Metdankaan: SCRAM(Seottlsh Campatgn
to Resist the Atomie Menace) Edinburgh.
UmweltinstitutMOnehen. WlSEStockholm
enWlSEAmsterdam.

tekening: Frifs Maller
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RISICO'S STRALING STERK ONDERSCHAT

Vooral kinderen slachtoffer van
straling

Ondanks het feit dat na de atoombommen op Biroshtma en Nagasald
duideUjk was wat in extreme situaties de gevolgen van straUng voor
de gezondheid kunnen zijn, worden de straUngsrisico's ook nu nog
steeds sterk onderschat.
Het ontbreken van betrouwbare epidemiologische gegevens v66rhet
kernongeval in Tsjemobyl en bèvoJktugsonderzoek ern4 verhindert
ons de medische gevolgen van de ramp in Tsjemobyl exact in kaart
te brengen.

Dick Bisschop
vrouwenarts

16

Met name de schade aan de gezondheid van
de bevolking op langere tennljn behoeft
gedegener studies dan het louter en alleen
vennelden van kl1n1sche rapporten.
BlootsteWngaanzeergrotedosesrad1oactlv1te1t
direct na de ramp veroorzaakte de eerste 31
slachtoffers.diest:1ervenaan destra1lngszlekte.
BgblootsteWngaanmindergrotehoeveelheden
radioactiviteit traden de effecten na twee of
meer maanden op. Deze uitten zich In
verminderde bloedvorming. haaruitval.
dunnere huid en sIgmvliezen. Impotentie en
staar.
BIJnog kleinere hoeveelheden radloact1v1telt
zijn deeffecten niet duidelijk zichtbaar. Toch
zijn de rlslco's bij lage stralingsbelasting wel
degelijk aanwezig.

genetische risico's

Men kan stellen dat de rijpe eicel van de
vrouwen de rijpe zaadcel bg de man het
meest stralingsgevoeligzljnvoorhetontstaan
vangenet1schebeschadigingen. hetgenetische
risico. Niet alleen de verhoogde gevoeligheid
van dit ontwikkelingsstadium van eicel en
zaadcel zijn van belang. maar ook de duur
van het bestaan van minder gevoelige
ontwikkelingsstadia.
De rustendeeicelvandevrouwkangedurende
haar hele geslachtsrijpe periode genetische
beschadtgtng oplopen. Ook de ongeboren
baby heeft vanaf het vroege stadium van de
ontwikkeling in de baarmoeder een hoge
mate Van stralingsgevoeligheid. Dit Is
begrijpelijk, want jonge cellen delen zich
veelvuldigen snel en moetenvele celdelingen
doorlopenalvorens hetind1v1dugeborenwordt
en voordat het ind1v1du de volwassenheid
heeft bereikt. Dit kan lelden tot aangeboren
mtsvonnlngen. het teratogene risico.

De orgaanontw1kkeling vindt voornamelijk
negen tot veertig dagen na de bevruchting

plaats. In deze periode kan lage stralingsbe
lastingstoornlssenlndeorgaanontwikkeling
veroorzaken. waardoor misvormingen ont
staan. Nadeveerttgstedagnade bevruchting
neemt de kans op misvormingen weliswaar
af. doch er blijft een ongeveer tien keer zo
hoge stralingsgevoeligheid voor de baby
bestaan: het kankersterlle-rlslco. De door
radfoact1v1telt veroorzaakte kanker blijft de
eerste tijd verborgen. Bg leukemie duurthet
3 tot25jaarvoordatdekankerz1chopenbaart.
Andere kankersoorten zoals botkanker
presenteren zich yUf tot vJJftlgjaar later.
Deze lange tijd van verborgenheid. de
latentietijd. maakt dat de effecten van lage
doses van radioact1v1telt pas na vele jaren
optreden. Deze effecten zijn dan bovendien
ook nog uitgesmeerd over een periode van
vijftig jaar.
Binnen de grenzen van onze huidige kennis
zou bij een bevolking die een eenmalige
gemiddelde dosis van honderd milliSievert
oploopt. géén extra kanker optreden. De
natuurlijke dosis radioactiviteit Is ongeveer
twee mSv per jaar. Honderdduizenden
mensen. onderwie vele kinderen met hogere
stralingsgevoelighetd. leven na de ramp in
Tsjernobylin gebieden met een radioactieve
straling die nu nog steeds de internationale
nonnen ver te boven gaat. In tien dagen
halen de bewoners de maximale jaardosls
voor het publiek.
Ofschoondriemiljoen hectarelandbouwgrond
door de stralingsbelasting ernstig besmet Is
enderhalveongeschiktverklaardzou moeten
worden voor landbouw en veeteelt. gaat de
produktie en consumptie van landbouw
gewassen gewoon door.
Vooral kaas en melk zijn radioactief zwaar
besmet. Eenjaar na de ramp werd er in één
kilo kaas 74.000 Bq. gemeten (ter verge
lijking: de Nederlandse zuivelnorm nä
Tsjernobyl' bedroeg 360 Bq per kilo).
Tegen de achtergrond van deze sombere
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gegevensstaatbovendien eengezondhe1dszorg
met een zeer gebrekkige Infrastructuur. Het
medisch personeel Is onvoldoendegeschoold
en de medische apparatuur Is onvoldoende
aanwezig om voldoende therapeutische en
diagnostische mogelijkheden te bieden.

Het Is vijfjaar na de kernramp in Tsjemobyl
wel duidelijk dat de schade voor de bevolking
en In het bijzonder voor de toenmalige
ongeboren en pasgeboren kinderen bepaald
niet meevalt, zoals de woordvoerder van de
grootste regeringspartij In Nederland, A.
Lanslnk, vla eenintervlewmetde Volkskrant
vermelddel De gezondheidstoestand van
volwassenen maar vooral ook van kinderen

worden constant bedreigd als gevolg van de
strallngseffecten op langere termijn.
Op grond van bovenstaande wetenschap
pelljke argumenten zullen de komendeJaren
zich steeds meer gevallen van kanker onder
de bevolking maar vooral onder de kinderen
openbaren.
Het Is derhalve van fundamenteel belang
nieta11een de dringende humanitaire en
medische hulp te verschaffen, maar vooral
ook de feitelijke gegevens mede In het licht
vandegepredikte 'glasnost' te verzamelenen
te registreren.

ARTSEN EN DE MEDISCHE GEVOLGEN

congres NVMP 27 aprl11991. Rhenen

De Nederlandse VereDlglng voor Medische Polemologie (NVMP) orgaDlseert la samenwerkIDg met de Koninklijke
Maatschappij terBevorderIDgvan de Geneeskunst (KNMG) een con.esonderde titel 'Niets te zien?Tsjemobylvljfjaar
later. demedische gevolgen'.
De NVMPheeft zichlahetverledenbemoeidmet hetkemwapenvraagstukendehopeloze taakvoor artsenen medisch
personee1omdegevoJgenvaneenkemwapenaanvalteUjftegaaD. 'Na een kemwapenaarwal kunnenwijooknietsdDen'
luiddehetmachtelozeantwoord.
'Tsjemobyl'ls vergelijkbaar met de gevolgen van een kemoorlogje waarbij de Russische bevolklDg het slachtoffer Is
geworden.

"Dftcongresbetn:fleenzeergrotebevolkingsgroep. wtUU'bijdoorde ramp. een 'I1ef'grGOt rfsf.covoorzlektebestaat.De
(Russische. red.) ot1erfurid lJBfdt. inde voorlichting te kennen dat men, ondanks de langdurige besmetting. heel goed
klachtenvrij oud kan wonlen. Bun vrees voor ziekte wordt immers nadrukkelijk door diezelfde OI1Brhefd erkend,
getuige de massale medische tntenJsse en de gedwongen evacuatie naar andere gebfeclen. De kunst .. nu een
vertrouwenskloofteuennijden.
Bet congres beoogtgeenpolitieke standpuntsbepaling ten aanzien van hetwelqfnfet·toepassenvan kernenergie in
Nederland. Betcongresgaat uitsluitendOI1erdegeneeskundige en humanitafntaspecten vande ramp".

Zeven deskUDdlgenzullen even zoveel onderwerpenbeUchten. Dr.V. 8tepanenko(radiobiolooguitObIDsk) zaldelaatste
gegevensuit de SovjetuDle toeUchten.

PROGRAMMA

9.00 U1D':
9.30 uur:
9.50 uw:

10.16 uw:

10.40 uw:
11.10 uw:
11.60 U1D':
12.30 U1D':
14.00 uw:
14.30 U1D':
16.00 uw:
16.20 U1D':
16.30 uw:

Ontvangst
~
Dr A.F. Rermans(radiobloloog,ITRI-TNO): MetwelkelODIserende stra1lDghebben wij rekenIDg te
houdenhij faD-out?
Dr IrW.. BIsIot (fyslcus,NEM RUGrOD1Dgen): Kernreactoren laTsjemobylen Nederland; watIser
misgegaan?
kofDepauze
DrV. 8tepaDeDko (radiobioloog, ObIDsk):De russische gegevens.
DrG. Wagemaker (radiobioloog.ITRI-TNO): De medische gevolgen ende medische zorg.
Lunchpauze
Prof. Dr R. GleI (psychiater): Psychosocialegevolgen van hetreactorongeluk.
DrJ. de Boer (chirurg WVC): De hulpverleDlDg.
1beepauze
Prof. Dr D. van Bekkum(radiobioloog) geeft een samenvattiDg.
FOI'IIJIldlscussie o.l.v. Dr P. Lens (arts).

Dit programma is onder voorbehoud. In de pauzes la er gelegenheid voor bezoek aan de stands van
coDgres-sponsors en mWeuorganlsatles.

Plaats van handeling: Congrescentrum Ouwehand te Rhenen (Utrecht). Deelname kost f 65.- per
persoon (studenten fSO.- p.p.). Bij aankomst ontvangett de deelnemers een reader met

achtergrondartlkelen.

Voor nadere lnUchtlngen: NVMP. Postbus 9108. 6500 BK Nijmegen. tel: 085-515902.
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KERNENERGIE IN DE POLITIEK

Tweede Kamer blijft worstelen

Wat kemenergle betreft is de Tweede Kamer er nog niet helemaal
ult. Toch zal daar eens de beslissing moeten vallen. Daarom een
gesprekmetde woordvoerdersvande grootstepartijen overrad1oactlef
afval, inherente veiligheid en het broeikaseffect.

Martin ten
Broek

A. Lanslnk (CDA)
foto: Peul Koene

J.O. do BIaouw (WO)
foto: RVD

1B

Een dlkJaargeleden hel mtntsterAndrtessen
een proefballonnetje op. Volgens de minteter
moesten we ons, vanwege hel broeikaseffect.
toch eens eertene beraden over uitbreiding
van het aantal kerncentrales in Nederland.

De regerIngsfracUes waren niet zo
enthousiast. In hel regeereccocrd
staat1mmersdatdezekabinetsperiode
geen besluit zal vallen over de
Nederlandse kernenergie. Dat zou
ook nlel kunnen. gezien de
verdeeldheid tussen het CDA en de
PvdA over deze materie. Ad Lans1nk,
kernenergie-woordveerder van het
CDA Is voor handhaving van de
huJdige centrales en wekt de Indruk
dat hiJ niet begrijpt waar Iedereen
zich nu zo druk over maakt. Terwijl
PvdA-er Kees ZIJlstra vertelt dat. als
bet aan de PvdA zou ltggen. de
Nederlandse centrales zo spoedig
mogelijk dichtgaan.

De zaak liJkt vast te Zitten. Uefde en baat Zijn
nu eenmaal niet te combineren. Maar de
politiek Is gr1llJg en onberekenbaar. Volgens

Den Haag-walchers bestaat er een
flInke kans dat deze coa1JUehet niet
lang meer maakt. Het Is dus
Interessant om na te gaan wat
eventuele loekomstlge regertngs
partners voor ideëen hebben over
kernenergie.

onderzoek

D66laatblj mondevanwoordvoerder
DJck Tommei weten dat de
Nederlandse centrales. Doodewaard
en Bcrseele ,moetenwordenstllgelegd.
Maar niet meteen gesloten: -We
moetenafwachten wat hetonderzoek
over de veiligheid van de centrales.

dat aan het eind van het jaar gepresenteerd
wordt. oplevert. Daarna moeten we besluiten
ofde centrales meteen al dicht moeten. ofdat

ze hun Ujd mogen uitdienen. We vinden ln
ledergevaIdatergeenrueuwemoetenworden
gebouwd.~ GroenUnkswoordvoerderWUbe:rt
WIllems wil nJet op het onderzoek. wachten.
Doodewaard en Borssde moeten zo spoedfg
mogelijk worden sUlgelegd. En de VVD ·
woordvoerder Jan DIrk de Blaauw gaat er
van uit dat het onderzoek gunstig voor de
centrales zal uitpakken. en Is daarom voor
handhaving van de bestaande centrales.

Tsjernobyl. vljrjaargelcden. Oesplnazlewas
radio-actief en het Nederlandse volk raakte
en masse bevreesd voor kernenergie. De
partljendletegenw.=n.b-"'dalnatuurllJk.
Maar het CDA vond dat de Nederlandse
vetligheide-eteen dermate streng waren.dat
eenrampzoalslnDeSovjetUnJehlernJetzou
kunnen gebeuren. En de vvm De Blaauw:
"Binnen mijn partij hoorde Je wel 'Hallo, dJt
moeteens emstIgbekeken worden. wanthet
kanziJndatwedlngen over het hoofd hebben
gezien'. Maar voor de VVD blljR. nucleaire
energie bespreekbaar, voorzover de risIco's
op een aanvaardbaar niveau Jlggen." In korte
tijd heeft hij het verscheidene malen over
"verscherpte veUtgheidsnonnen', de kansen
op ongelukken moeten echt astronomisch
kleIn zIjn. Maar het programma mag nJet op
stelensprongwordenstl1gelegd. ·danvem1e1lg
je 'human capltalln nuclear technology' en
bovendien kom Je dan niet meer aan de bak
als er bijvoorbeeld een veilige manier van
kernfusie zou worden ontwikkeld." De tijden
van VVD·er Geertsema (kernafval Is niet
gevaarlljker dan gnesmeell zijn kennelljk
veranderd.

De problemen helaas nJet. Er Is bijvoorbeeld
nog steeds geen echte oplossing voor het
aJVaJ. Welwordenercenaantalmoge1ljkheden
geopperd. Het kan worden opgeslagen. In de
omstreden zoutkoepels bijvoorbeeld, of In
rotsformatIes In Canada. Ook wordt er
gestudeerd op de zogenaamde 'acUnIserIng',
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Wolbert w.Jlems
(Groen lI'i<s)

foto: AngeIo M.
Goedemondt

K. 2Ijhtra (P.IdA)
foto: NOB

D. Tommel (D66)
10to: RVD

maar van de vraag of men bereJd is die
rtchung op te gea n ," WlUema w1l "eerst 2len
en dan geloven. Maar we ziJnnog lang nlet zo
ver. Het zal zeker nogvtJflot Uen Jaar
duren." ZtJlstra weet niet of het
mogdlJk Is. Maar oolgcna d< PvdA
duurthetnogzekertot2005of2010
voordat de eerste Inherent veilige
centrale er staat. Volgens VVO-er
De Blaauw Is het überhaupt niet
mogelijk om 100% zeker te ZIJn van
deVdllghddvan eencentrale. "Maar.
vervolgt hiJ . "het gaat om
geaccepteerde r1ak:on1veau·s. Als ik
dandJfers hoorover tJen.tot-de- mln·
elfde denkUc 'Ja menaen.je gaat n u
voor kernenergie nJet hoge maar
cx:taeem hoge eisen stellen. Hoger
dan !' zeil. voor je dtJk= h.h.
1ng=Ilcukad'. Wa' wel voorkomm
moetworoenlseensltuatlemalslnTajemobyL
Maar zo'n ettuaue Is bIJ OlUl uitgesloten.- En
D66 ten sJotte gaat er van uit dat Inherent
veWge centrales althans In theorie
mogelIJk :z.IJn. Tommel: "We hebben
wel onze twijfels over de praktische
rea1Iseerbaarbekl. Het d uu rt ln leder
g.vaI noguentallenjarenveerdat ze
er ZIJn."

En hoe Zit het nu met het broeiJms.
d eet? MoetJe het risico maar nemen
om een bijnazekeremllleu-ca.tastrofe
aI te wenden? "Eerst het afval en
veiligheidsprobleem oplossen. dan
kan kernenergie ee n bescheiden
b!Jdrage jeveren aan her te UJ I gaan
van het broeJkaa .-efi'ect.'" V1ndt 066.
"WIJ hebb en bereken d da t
kernenergie niet verli chtend za l ,
werken op de verwarming van de aarde.
Sterker: het zal er zelfs een kleine bijdrage
aan leveren." zegt de PvdA. "Nee," zegt de
VVD. "na de oplossing van het afval- en
vetlrghetdsp rcbleem zal een
kerncentrale minder vervullen dan
zelfseen relatiefschonekolenvergas
s~tIaJe."' HetCDAIs"hee1stel1lg
dat nucleaire energie een bijdrage
kan leveren aan de oplossing van
het broeikaseffect . Oe chrteten
democraten willen In de volgende
eeuw"oena.ndereenetgie economie".
waarin auto's op waterstof rijden.
Voor de prod ukUe van wateBtof Is
stroom nodig. en die kun je zonder
CO,.ultstoot opwekken In kern
centrales." Croen Unkser WUlems
zucht: "Dat heb Ik Lanslnk al vaker
probe:tellduidelijk te maken.Jekunt
niet hetene probleem oplos&endoor
het andere te creëeren. TsJemobyl en
Harrteburg, maar bijvoorbeeld ook een
gezonken schipmet containers radlo-actlef
afval ziJn ook mtäeu-problemen.•

afval

Inherente veiligheid

BUJn ... nog bet vdUgh.ldsvraagsluk. De
laatste ujd wordt er gespeculeerd CIVeT de
mogeUJkheid om een 'In h eren t veilige
kc:mcentrale' te bouwen.. OIt type centrale
zou zo ontworpen moeten worden dat een
ongduk g<woonwog nkl kAn g.beuren, De
meningen over de mogellJkheki van een
dc=rgel1Jke centrale ziJn. hoe kan het ook
anders, verdeekl

Lanslnk: "Er ZIJn mensendlevtnden datze er
al ZIJn. Het Is een kwesUe van definlUe. Die
deflnlue Is niet alhankel1Jk van !át woord,

Alleen het CDA Is niet prtnclplee1 tegen de
opslag In zoutkoepels. Ze zien maar êèn
bezwaar. lAnslnk: oMet dal kleine beetje
afval dat wiJ hebben Is het moeWJk om zo'n
miJn rendabel te explctteren,- Daarom wil
hd.CDAhd.probIecmlnlemallonaa1op1oo8cn.
De partij denkt dan aan een opslagfadJltelt
waarbij ha afval goed van de bIosI.... wonI.
afgesloten.
Daarvoor h..tl Grom Unks een aard1g<
oplosslng.Aang<2lenzIJvtno:knda'd<=tr.oks
sowieso moeten worden stopgezet kun je ze
volgens WlI1ema prima gebruiken als
opslagplaats. Het afval er In dumpen en dan
de boel hermeUsch afslullen. Opslag in
zoutkoepels la voor Groen LInks onbe
spreekbaar. Voor D66 ook. Tommel: -wiJ
mikken op een oplosalng In Internationaal
verband. De plaats waar het afval uiteinde
UJk opg.slagen wordt moet dan wel ooklom
aan stttngevcillghek1snonnen. ën magdaar
nlet stuiten op weerstand van de bevolldng.
Om aan die voorwaarden te voldoen denken
WIJ aan Canadese rotsfonnaUes."

Oe VVD kan zich hler1n wel vinden. Oe
8laauw: -We moeten de moed hebben om
aver de grenzen heen te kiJken. Als we dit
probleem lntemaUonaaiaanpakken. meteen
groep technologIsChhoogontwlkkeJde landen
kunnenweookoenV'ClOl"beeklfuvervullen.
Dat Is wel nodig. als de energiebeheeûe In de
Derde Wereld net zo groot word t als hier.
zullen ernog veelcentralesbIJ moetenkomen. "
De Blaauwvlndt act1nJsedng 'du ister', het Is
nog niet duldel1Jk ofhet mogellJk Is. ofer nu
nogonbekendebezwarenaankleven. De PvdA
wü acUnlserlng wel proberen. 2'lJlstra: "Dat
zou neerkomen op een levensduur van het
afval van tientallen Jaren, in plaats van
UenduaendenJ~"

waarbij 1ang1evende Isotopen. die soms een
halfwaardeuJd hebben van UendulZenden
jaren. om worden gezet In andereelementen.
DIe:zl.Jnwel1swaarookradJo.-actJe:fmaarvallen
veel sneller uiteen.
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ENQUÊTE OVER OPSLAG COVRA

Een misrekening in Borssele
In de buurt van de kemcentrale Borssele wordt momenteel gebouwd
aan de opslsg- en verwerkingsfabriek voor radioactief afval, de
Covra. Het gemeentebestuur van Borsele had gedacht dat de
toestf'mmlng voor de bouw van dit bedrijf welnlg tot geen reactie
teweeg zou brengen onder de bevoUdng. Maar dat bleek een
mlsrekenlng.

Chrisvan der
Borgh

In 1988 sloeg In het dorp Boreeele' de vlam
opeens In de pan toen de bewoners via een
eigen enquête duidelijk maakten dal ze
nauwelijks op de hoogte waren gesteld van
de gemeenteplannen. Tweederde van alle
dorpsbewoners noemde de voorlichting over
de Covra slecht en maar liefst 92 procentvan
de geënqueteerden sprak Zich uit tegen de
voorgenomen vestlgtngsplaats van de Covra.
De lokatle dledegemeenteophetooghad lag
op zo'n slordige zeshonderd meter van hel
dorpverw1Jderd. Een landbouwerWIens land
aan het terrein grensdewas daar als een van
de eersten achter gekomen toen er metingen
op z'n land verricht werden hl verband met
de noodzakelijke verplaatsing van
eiekbfdteltsmasten. "Niks geenverplaatsIng.
die Covra moet hier helemaa1 niet komen",
nep de landbouwer dj. poolshoogte ging
nemen. Aan dat voornemen zouden hiJ en
vele anderen de handen nog vol kr1Jgen.
De pers maakte de enquête in het dorp
Borssele landelijk bekend. waardoor een
reactie van het gemeentebestuur niet meer
uit konbliJven. Inhetdorpshuis van Borssele
werd een voorl1chUngsavond gehouden voor
de dorpsbewoners. De burgemeester van

Borsele sprak In eigen persoon de massaal
aanwezige hevolldng toe . ZIJn verhaa1 was
duldeUjk. De door de gemeente gevolgde
procedures waren correct geweest Iedereen
had zich vla de krant op de boogte kunnen
stellcnvanhetbeslultDaanneesuggereerde
hij dathet probleemdusvooralbij nalatigheid
van de bewoners lag. en niet zozeer bij het
gemeentebestuur. Het ultbUjvenvanreacUes
vanuit de bevolkIngwerd door hetgemeente
bestuur niet als zorgwekkend beschouwd.
Wie ZWIjgt stemt toe, zo werd gedacht.

Maar zo s1mpe11ag het niet. Het college van
B&Whadlmm=JngeslemdmeldemogelIjk.
komst van de Covra. ZIJ deelde deze
beoluurltjkewdwlllendheldmelhelgemeenle
bestuur van Moerdijk en verder was er geen
enkele gemeente In het land die er ook maar
over peinsde om de Covra toe te laten.
Waarom was Borsele dan totdevestlgingvan
deCovraop haargrondgebied bereId?Volgens
de burgemeester en de meerderheid aan
voorstanders In de raad (alleen PvdA 'Wa8

tegen). omdat 'ze wel moesten'. Wanneer het
bestuur 'nee' zou zeggen tegen de Covra dan
zou er een aanwIj:zing kunnen komen van de

Kerncentrale Borssele. foto's: Rene Moagd&nberg
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landelijke overheid. zo vreesde men. En dan
zou men helemaal niets meer In te brengen
hebben.
Deze verklaring Is eigenlijk zo slap. dat die
nauwelijks eeneue genomen kan worden.
ZevenhonderdgememtenlnNederland2dden
Immers'nee',duswaaromzoudan uitgerekend
Borsele 'ja' moeten zeggen? Bovendien zou
eengemeentebestuurdatprlndplee1dekomst
van de Covra afwijst, hoe dan ook stelUng
hebben durven Innemen.
De reden moeldan ook gezochtworden In het
feJt dat een meerderheid van het college
simpelweg vóór de komst van de Covra was.
WatdeachlerUggenderedendaaJvanprec1es
was. blijft giseen. Dat varieert van de leges
die het project de gemeente op zou leveren.
tot de rol van de burgemeester Wiens
promotiekansen zouden stijgen als hij groen
Ucht zou geven voor de vestlgmg van de
Covra In zijn gemeente.
Toen de bouwvan de Covra al begonnen was
endePvdAbljdegemeenteraadsvttkleztngen
van maart 1990spectacula1rwon. mopperde
een CDA-erultde gemeenteraad: -Straks als
we meer dan een m1ljoen aan leges Innen,

begon Zich te roeren.
Maar de gemeenteraad hield voet bIJ stuk.
NadatzedemoestdJrectbetrokkc:nmtevreden
hadden gesteld met een kleine verplaatsing

'Borsele, de plaats Nergena'

lilbetboek '80.....,.. Ikpr.acu.Nt'IfJIaU' wordtu1h'D1ll"J1'tIKhJueIaner
denactie'ftDdll~DPdeeo.n-pJanneD.Dec..·nmml...tle t1I8MII
be.tuurenbeYolk1DC"'IIlDeb:..meDerbestutHD~tu.eD
actJriteft eD ])UGritelt.
~ ..ahale:D.CIftlI'de""deJtD&eudlelnmpIM..beeftdaal'&anaakt
ftII de daC ..ua de wateJ'SDoodramp tot Da . Kaar oaJl mIl1eu-actl9lReD.
p1uteeUjbbatumdene:apaUtidkomeDaaahetwoord.Debellt1all'4en
ldjDOPIMChrlIr.tdOOl'de...seprotute:ae:abeloft:abete:nchap.Ilau~

aij1r81ee:udlalODi:lILIltdebnoltlDCaan..-n.ol"bet.aecJabldebedaeUná
omde~Uedaad telLatdreJeD?
'Ba....t.••ptaatl:N~S.._hr__doaram.ftDduBaza!a_Jaa
lIan6e.Ve:ncJwnenbIIlJItIIlftdJRDl,Ja.sx-a-7811B.lmDEC.Aa:I*IrdI:m.
Tel: 020 -713459.

van de lokatle. ontkende ze glashard en In
alle toonaarden dèt er massale tegenstand
zou zijn.
Metdegemeenteraadsverld.e7Jngenvanmaart

dan hoor je ze niet meer", De burgemeester
'WaS toen cverïgens al vertrokken om de
funcUe van directeur bij het Amsterdamse
Havenschap te bekleden.

De protesten van inwoners In de gemeente
namen In 1988 en 1989 indrukwekkende
vormen aan en zetten alle verhalen over de
vermeende BorselsepasstvtteltofJnstemmlng
op losse schroeven. HandtekenJngen. brteven
en bezwaarschJ1ften tegen de bouw van de
Covra volgden elkaar op.
Zonder het verwacht te hebben. kampte de
Bcreeleegemeenteraad nu meteen probleem
dat...".degemlddddeNederland8egememle
In Nederland reden was om nooIt aan een
derge1JJk project Ie begtnnen: De bevolking
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1990 werd de tol door een aantal polItleke
partijen betaald. De rubne meerderheid die
CDA.VVDen SGP hadden. kromp meen tot
een mJn1male meerderheid.
De nieuwe gemeenteraad. waarook de PvdA
deel van uit maakt, heeft zich voorgenomen
omlndetoekomstmeeraandacllttebesteden
aan de geluiden vanuit de bevolking. In het
geval de regering tot bouw van nieuwe
kerncentrales besluit. heeft de Borselse
gemeenteraad daar alle gelegenheid toe .

I Hetdorp Borssele maakt dee1 Uitvan
degememlellorsele.dtelntotaalvtj1llen
kernderpen telt. Het gemeentehuis
staat In HeJnkenszand.
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MILIEUBEWEGING PLEIT VOOR OMSCHAKELING
ENERGIEBELEID

Hoe veilig zijn onze kerncentrales?

Op 28 aprl11986 stuurt persbureau Tass het bericht de wereld in dat
er twee dagen eerder een kemongeval bij Tsjemobyl heeft plaats
gevonden. De westerse kemenergievoormannenverweten de Sovjet
ingenieurs een uitermate domme omgang met de techniek en het
ontwerp van de centrale werd volledig afgekraakt. De reactor was
"vrij eenvoudig" uitgevoerdtt en "zou hier nooit een vergunning
hebben gekregen". Wij in het Westen zouden het allemaal beter
doen. Maar doen we het ook goed genoeg?

Marleen
Bootsma
Stichting

Natuur en
Milieu
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Zeker Is dat ervoorafgaand aan de ramp met
Blok-4 bijTsjernobyleenaantalgrote blunders
Is gemaakt. HeUsechterallenninstuitgesloten
dat een dergelijk groot kernongeval niet met
andere kerncentrales, waar ook ter wereld,
kan voorkomen. Sterker nog, het kan niet
ontkend worden dat nieuwe ongelukken,
waarbij grote hoeveelhedenvande radioactieve
inhoud Van de reactor in het milieu terecht
komen, zich in de toekomst zullenvoordoen.
De Nederlandse regering werd in 1988 door
de Commissie Reactor Veiligheid, het
belangrijksteadviesorgaan op het gebied van
veiligheid van kerncentrales, hieropgewezen.
De voorstanders proberen op alle mogelijke
wijzen dit feit te maskeren. Erwordt getracht
deaandachtafte leidenvande reedsdraaiende
kerncentrales door ons voor te schotelen dat
nieuwe ontwerpen veel veiliger zijn. Door de
kritiek op de huidige centrales te negeren en
nieuwe ontwerpen voor te stellen als geheel
andere en absoluut veilig, probeert men de
publieke opinie, die nog steeds een groeiende
weerstand tegen kernenergie tentoonspreidt,
te trotseren. Impliciet wordt hiermee wél
erkend dat er aan de veiligheid van de
bestaande kerncentrales wat schort, en ook
lukthetniethelemaalom "het nieuwe element"
aannemelijk te maken.

schijnveiligheid

De als 'passief veilig' en 'inherent veilig'
gepresenteerde reactorontwerpen zijn niet
wezenlijk anders dan de huidige westerse
types of het type dat bij Tsjernobyl ontplofte.
Zo kan het eengroot nadeel zijn als de reactor
graftetals remstofgebruikt. Alsbij eenstonng
het grafiet gaat branden zal dit een

kernsmelting bevorderen en de ramp verer
geren. Ook de nieuwegasgekoelde hoge tempe
ratuurreactor (lUR) die door kernenergt..e
minnaars als van Dam (hoogleraar TIJ Delft
enhetInterfacultairReactortnstituuQ enHäfele
(oud-directeurvanhetduitseKemforschungs
Institut te Jl1lich) als passief veilig wordt
betiteld, gebruikt grafiet als remmiddel.
De reden waarom men de HrR als veilig
beschouwt, zit hem vooral in de lage
thermische vermogensdichtheid, in combi
natie met een laag elektrisch vermogen per
reactoreenheid. Ook in de drukbuisreactor
(1ypeTsjemobyl)zittende brandstofelementen
niet dicht op elkaar gepakt, waardoor de
reactor een lage vermogensdichtheid heeft.
Juistom deze reden Is destijdsinde Sovjetunie
voor dit type gekozen. De filosofie was dat er
hooguitééndrukbuismetbrandstofelementen
kon worden beschadigd. Dit bleek dus
onvoldoende. Het grote aantal drukbuizen
maakte het moeilijk om de centrale te
beheersen.

Een probleem met de drukbulsreactor is dat
de reactor bij gering vermogen, dus als hij
niet 'Culi speed' draalt, moeilijk beheersbaar
kan zijn. Het vermogen kan plotseling
toenemen. Zo'nongewtlde 'vermogensexcursie'
kan leiden tot een spl1jtstoffragmentatie (een
verhullende omschlijving van 'de zaak kan
uit elkaar barsten'), hetgeen weer een
stoomexplosie totgevolg kan hebbenwaarbij
grote hoeveelheden radioactief matertaal in
het milieu terecht kunnen komen. Een
dergelijk ongeval vond bij Tsjernobyl plaats.
De vraag of een dergelijke 'positieve
reactMteitsstoring'ook bijwestersereactoren
kan plaatsvinden werd in rapportages aan
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het regering naar aanleiding van het
Tsjemobyl-ongevaJ ontdoken door te stellen
dat met westerse reactoren geen problemen
te verwachten :ziJn, gezien het fdt dat ze
worden "gekenmerkt door nucleaire
eljl:n.9chappen.dle InhermteV<l!lglldd g<=>0
(uil: Samenvatting Project Herbezinning
Kernenergie). Welwasernognaderondenoek
nodig. Er :ziJn echter ook westerse reactoren,
zoals het Canadese CANDU-t:ype-, die een
:zogenaamde positieve reactMtettscof:fDclnt
hebben. De CANDU-wrtegenwoordlger In
Nederland timmert desalniettemin Illnk aan
de weg op bet Binnenho( met de boodschap
dat het Canadese type veWg Is . Niet geheel
:zonder succes overtgens: vor1gjaar lukte het
oud-VVDKamerUd R. Braams nogom onder
:zijn naam een soort van reclametoJder van
CANDU als Open Forum 10 de Volkskrant
geplaalsttela1jgen.

reslproblemen

En ook bij üchtwaterreectoren,
hoewel die zouden moeten
worden gekenmerkt door
Inherente veiligheid , Is een
positieve reacnvttettsetortng
mogelijk. stelde kernenergie
sPecialist professorK. Andr1esse
In helvakblad Energlespectnun
Oull 1990). HlJ achtte dat een
zorgelijke situatie en zwengelde
daanneeeenhelediscussieaan.
In reactleop Andr1esse werddoor
ECN-onder.weken erkend dat
een dergelijk ongevalsscenario
mogelIjk Is. PvdA. D66 en Groen
Links verzochten daarop de
ve rantwoordelij ke minis ter
(Sociale Zaken en Werk
gelegenheid) de Nederlandse kerncentrales
onmlddellijksU1 te leggen. HIervoorwasechter
geen meerderheid In de Tweede Kamer te
vinden. Daarmee wordt de reeêl bestaande
kansopeenern.stigkemongeva1lnNederland
wtllens en wetens geaccepteerd.
Professor W. Turkenburg, onder meer
voorzitter va n de Bezinningsgroep
Energlebeletd dle zlch on1ango nog hard
maakte voor slultJng van Dodewaard en
Boreeele, denkt dat er een geheel ander type
reactoren ontwikkeld:zou moeten worden wil
men kunnen spreken van inherent veIlIge
centrales. -Kerncentrales kunnen alleen zo
worden betnejd als op (ysIsche gronden kan
worden beargumenteerd dat destructie of
smelting van (een deel van) de reaeterkern
ten gevolge van een reactMteJtstoename 0(

doorhet wegvallenvande koelIng. uitgesloten
mag worden geacht". Zo schrijft hij In een
discussiestukeverdeze kwestie. Decentrales
zouden m1n1maaJ zowel een lagevennogens
dichtheid Als een grotewarmlecapadteltvan
de reeeterkern à1s een grote oppervlakte!
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volume verhouding moeten hebben. Nadere
studie zou volgens Turkenburg aantonen
welkeetsen erpreciee gesteldzouden moeten
worden. Het zal nog wel een jaar of tien "
VljfUen duren voordat deze types Qbe:rhaupt
on lWlkke ld :ziJn, zo da t al zou lukken .
Turkenburgb een techno5ogtsch optimisten
hij denkt dat het niet onmogelijk Is. Maar
daa_eUJke toepasetng van kemenergte
lsvoorhemalleenaanvaardbaatalsnaastde
vetIIgbeldsvraagstukken ook het radioactief
alValprobleem "",nlt opgeloot en hel gevaar
van proüferane van kernwapens 'WOrdt
Ingedamd. Eczl)n technieken Inonlwlkkdlng
waardoor mogelijk de levensduur van het
boogradJoactleYe afval kan worden verkort
tot 5OOjaar. Volgenstngewtjden kan dat nog
een grote klus worden. die erg veel geld en
inspanning zal vergen. En dan zit men nog

Kerncentrale Dodewaad
foto: \Vlm Kersten

met het aIvaI dat meerdere generaties lang
gevaarlJjk blijft en niet In contact met de
abnosfeer mag komen. Zoiets Is 10strijd met
de Idee van een 'duu rzame ontwlkke1.lng'.
Dezelaatnlettoedatmtlleuproblemenworden
overgedragen aan de komende generaties.
Het antwoord op de vraag hoe de proUferatle
van kernwapens moet worden voorkomen.
met name bij een uitbouw van kernenergie.
ligt nog totaal open.

omschakeling

Het 18 dan ook de vraag of al het geld en
menselijke energie niet beter gestoken kan
worden In de ontWikkeling van mWeu
V11endelljke altemeueven, SUchtJng Natuur
enMllJeupleitvooreenradJcaleomschake1lng
10 het orxJenx>eks- en subskflebe leld. om zo
meer elektrtcnettsbeepertng en een grotere
toqlasslng van duurzame energiebronnen
als wind. zon en biomassa te bevorderen.
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OPSLAG KERNAFVAL BLIJFT HEET PROBLEEM

Radioactief afval: waarheen?
De radioactieve neerslag in het stralende voorjaar 1986 vormde
slechts een fractie van de inhoud van één kerncentrale. De rest van
het kernafva1Hgt'voorlopig' opgeslagen in de reactor-ruïne, verpakt
in beton. Sinds de ramp is het aantal kerncentrales op de wereld
bUjven steken rond de 350, maar de productie van radioactief afva1
in die centrales is gewoon doorgegaan.

GerdVink
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Bij een ongeluk met een kerncentrale wordt
hetgevaarvanhetkernafval duidelijk. omdat
dan ookde kort en krachtig stralende stoffen
vrijkomen. Afvalstoffen als Jodium 131 en
Ruthenium 103 hebben dan niet de tijd gehad
te vervallen. Deze vluchtige stotTen zijn over
een groot gebied nog duidelijk meetbaar. De
kranten spraken kortweg van "straling uit
Tsjernobyl". Maar het werd al snel duidelijk
dat er sprakewas van gassen en stofdeeltjes
met versch1llende radioactiviteit over
verschillende tijdsduren. Gedeeltelijkwerden
die stoffen na de verspreiding weer
geconcentreerd in voedsel (melk, spinazie.
rendtervleesl. Dat moest dan tijdelijk uit de
roulatie worden genomen. Voor stotTen met
een langere veIValtijd werd de radioactiviteit
van besmette oogsten soms gewoon weer
'verdund' door menging met onbesmette
oogsten. Doorverdunntngwordt de activiteit
vande langerlevendeelementenuitde neerslag
van Tsjernobyl onmeetbaar. Bij inname van
hetvoedselwordende1ndMdueledosisUmieten
dan niet overschreden. Ook de gevolgen
worden verdund en over meer individuen
verdeeld. Schade aan gezondheid zal dan op
de lange termijnonmerkbaarzijn doordatdie
statistisch niet opvalt.
Verdunning is een veelvuldig toegepaste
methodebijhet 'afValbeheer'uitkerncentrales.
Laag-actief afval wordt geloosd in
oppervlaktewater in de verwachting dat het
zich danverspreidt. Laag-actiefafval invaste
vorm werd tot 1983 in de eindeloze zee
gedumpt. Middel-actief afval wordt verdund
en extra ingepakt, en is dan "laag actief'.
Het gevaar van radioactieve stotTen wordt
echter niet alleen bepaald door de gemeten
activiteit. LangdurigestotTenmeteenop enige
afstand onmeetbarealfa-stralingkunnen toch
grote gevaren opleveren bij opname in het
lichaam. Naarmate meer bekend wordt over
degevolgenvan stral1ng blijktsteedsopnieuw
datde limietenverdermoetenwordenverlaagd.

Dan wordt ook duidelijk dat in het verleden
lucht. water en bodem ontoelaatbaar zijn
veIVUUd dooruraniummijnen. kerncentrales
en kernproeven. DevelVUUingvanuitTsjemo
bylls geen uitzondering.

TOR

Het gevaarlijkste probleemafval zit
geconcentreerd in de hoog-actieve gebruikte
splijtstofstavenuitkemcentrales. Ditwarmte
producerend afval moet zo lang mogelijk
gescheiden worden gehouden van alles wat
leeft. Terwijl de koelwater-bassins overvol
raken wordt nog steeds onderzocht hoe dit
kernafval definitief velWijderd kan worden.
Men plande indertijd een opslagmijn 11} een
zoutkoepel in de ondergrond van noord-oost
Nederland. Maar nadere studies wezen uit
dat de onderzoekers niet konden voldoen
aan de kriteria die ze zelfhadden opgesteld.
Omdat niet aan de geschiktheid van
zoutkoepels mag worden getwijfeld, werden
nieuwe kriteria opgesteld. Moesten vroeger
verschUlende barrières garanderen dat het
radioactiefafval ingeslotenbleef. nuwordter
van uit gegaan dat het afval langzaam uit de
opslagmijn lekt en in het grondwater komt.
Men probeertdan te voorspellen hoe lang het
duurt voor het afval weer.in de leefomgeving
komt en hoeveel stralingsschade dat
veroorzaakt. De bevolking mocht inspreken
over een nieuwe toetsingsnorm: Hoe groot
mag hetr1sicozijn daterin volgende generaties
slachtotTers vallen? Welke stral1ngslimiet is
in de verre toekomst nog aanvaardbaar?
Deze overwegingen zouden worden
meegenomen bij de opstelling van een
Toetsingscriterium Opberging Radioactief
afval (TOR). In de daarop volgende
inspraakprocedure werd duidelijk dat de
insprekende bevolking geen genoegen nam
metde procedure. De inspraakfloptevolledig.
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transuranen

In de reactor ontstaan in de splijtstof twee
soorten kemafvaJ: bij spUjUngvan Uranium
su ontstaan lichtere elementen. de
spUJUng&produkten. diesterkradloact1efzlJn
en veelwarmte afgeven. Van de uranium sst

kemenzaleenpaarprocentdoorhetlnvangen
van een neutron veranderen In kemen die
zwaarderzIJndanuranium. Ookdeze "trans
uranen- ziJn niet stabiel Ze zenden veel alfa
stral1nguit enzijndaardoorerggevaarlijk biJ
!nademlng.
Juist de combinatie van wannteafgevende
spUjUngsproduden en langdurlgg<:vaarUjke
transuranenatelthogedse:naandemethode
van insluiting. De gebruikte spUjlBlOC van
BorsseleenDodewaard ligt tot nu toettjde1lJk
opgeslagen In respedlevelljk FrankrIjk en
Engeland. Alo het afval nog In de spUjlBlOC
staven zit. zou deverpakklnghet lOO.OOOen
Jarenmoeten uJthouden. AJs het
wordt opgewerkt worden de
spliJUngsprodukten en de
overgebleven transuranen biJ
elkaarlnglas Ingesmolten. Door
dewarmtewerk1ngende straling
van de 8pl1Jt1ngsprodukten zal
hetglasonderspanningkornen.
Na zo'n 1000 Jaar Is het glas
verbrokkeld. Inmiddels ziJn de
spUJtingsproduktendangroten·
deels vervallen. maar de
transuranen ziJn nog honderd·
duizenden Jaren gevaarlijk
vanwege hun a1Ca·actlvttelt en
doordestrallngvanoverblljvende
dochterelementen. Vanwege de
bedenke1ljkeduunaamheldvan
de verpakking heeft de !ranse
ConunJssleCaslBlngbeginjaren
lachtIg aangeraden de
transuranen al te schelden en
apart te verwerken. De
australJsche geochemlcus Rlngwood had uit
natuurlIjke mineralen een kunstmaUg
gesteente ontwlkk.ekl, 'synroc-E", speciaal
geschikt om de transuranen een langere Ujd
afte slutten. Maar 'synrcc' wae duurder dan
glas. Dus -.I 'zo vellig mogeUjk' voor glas
gekozen.

transmutatie

In oktober 1990 brachten ondenoek:ers van
het EeN tePelten een blij bertcht In de pers,
geholpen door enkele geestdriftige weten
schapsjournalisten: "een oploesJng voor het
afval komt naderbij- en "schconbranden
maalrtkemalValw:elminderlanggevaarlJjk".
Er was een onderzoek gestart naar de
mogeUjkheJd van transmutatie: door de
transuranenaCteachetdenenterugtevoeren
Ineenspedalereactorzoudendezelangdurtg
stralende stoffendoor neutronen-beschieting
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kunnenwordenomgezetln mlnderlangdurlg
radioactleve stoffen. Weer eens zo'n te vroeg
ge1anc:<erdewe1enBchappelljkesuggesIle.Het
afval zou herhaaldelijk moeten worden
opgewerkt. Opwerlclng van de oxIdJsche
splijtstoffen utt kerncentrales Is op grote
schaal niet mogelijk zondergrote technische
problemen en bedrijfsrisico's voor de
opwerkere. Dekansop foutenenonge1ukken
wordt groter, Men verliest nu al 5% van het
plutonlumlnhetge1oo&deopwerk-afvalener
ontstaantevensmeerkortstraJendetranawa
Den en splljUngsprodukten.
Transmutatie van transuranen maakt
atoomstroomduurder. Dekemlndustrieheeft
nooit~ willen betalen voor afvalverwer
king. Opwerldng" nooit bedoeld geweestalo
een methode \'001" afvalverwerking alleen.
Het doel van opwerking Is het terugwinnen
vande nognlet..mrulktesplljlBlOffen. Ge:z:Ien
de enorme voorraden plutonium In opslag

s:
Boerenprotes! In 1984

(ttendulzendenldlo·s).desllnkende_ toto: MIchIelWljnbe<gh
voor hergebruik van s plij tstoffen In de
kwttkcydus en de lage uranlumprtjzen. 18
het waarschynUjker dat opwerking vaker
achterwege bllJft. De splljlBlOC wordt dan
maar ëên koer gebruikt:. Om de spUjtstof
beter te benutten zal men eerder streven
naareen zolangmogel1jk 'opbrandcn'van de
splljtstofstaven In de reactor. Het gevolg 18
dat er jU1st mëèr verschillende spl1jUngs-
produkten en méér transuranen ontstaan.
Opwerking wordt dan nog moeilijker en
transmutatie van transuranen word t
onmogeUJk.

Hetbeleid rond kemafvallseen doodlopende
wegmet HrutchUngsverkoer. Maar de kern
centrajee draaien door. Het parlement .. al
tevreden meteen UjdeUjke·~vanhet
probleem voor 50 tot 100 jaar. ToekomsUge
generaüee zijn daar niet over te spreken.
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BROEIKASEFFECT VRAAGT ANDERE MAATREGELEN

Geen kernenergie voor kolen

Bet broeikaseffect dwingt tot een afscheid van de fossiele brand
stoffen als voornaamste bron van de wereldenergievoorzieniDg. In
Nederland moet bijvoorbeeld het gebruik van oDe, kolen en gas met
zo'n vijfentachtig procent terugdringen in de komende veertigjaar.
Als dit niet gebeurt, zullen door ODZe schuld eilanden in de Stille
Zuidzee onder water verdwijnen en zal in bijvoorbeeld de sahel de
droogte nog langer duren dan nu al het geval is.

Sibie Schöne
Vereniging

Milieudefensie
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Het broeikasprobleem vraagt een volledig
nieuwe benadering van de energie
problematiek. De voorstanders van
kernenergte ruiken daarbij een nieuwe kans.
Kerncentrales produceren immers geen
kOQldioxyde.

Begtn november vond in Genève de Second
World Climate Conference (I'weede Wereld
Klimaat Conferentie) overde aanpakvan het
broeikaseffectplaats: eenwetenschappeläke
conferentie van een week gevolgd door een
vergadering van de milieuministers uit 137
landen. Iedere deelnemer aan dit gebeuren
kon gratis en voor niets een prachtige Video
(44 minuten. Duits of Engels) over het
broeikasetrectmeenaarhuis krijgen. Daarin
werd de problematiek zeer grondig en objec
tief uiteengezet. Kernenergie werd
gepresenteerd als een van de oplossingen
tussen zonne- en wIndenergte in. Afzender
van de video bleek het Zwitserse
elektriciteitsbedrijf A1EL. met subsidie van
kernenergte-gIgant Brown BoveryCompany.
Kortom de kernenergtewereld ziter bovenop.

De" kernenergielobby vindt met haar
bezorgdheid over hetbroeikasetrectoverigens
nogweinJggehoorinhaargebru1kel1jkem1l1eu.
Het energte-establishment is nog lang niet
bereidhetbroeikasprobleemser1eus te nemen.
Illustratiefhiervoor is bijvoorbeeld de meest
recente bijeenkomst van de World Energy
Conference van traditionele energiedes
kundigen en reger1ngsvertegenwoordigers.
Hier werd nog de verwachting uitgesproken
dat het wereldenergteverbruik de komende
dertig jaar met maar liefst vijfenzeventig
procent zou stijgen. Meer kolen- en
kerncentrales. dat was de traditionele

boodschap.

stoken of verzuipen

De milieubeweging moet wel een serieus
antwoord zoeken op het broeikasprobleem.
En dus op devraag hoe we in de rijke landen
de komende twintig jaar het gebruik van
fOSSiele brandstoffen. We mogen de mensen
in Bangla Desh niet laten verzuipen.
Eenvenn1nder1ngvanhetgebruikvanfosstele
brandstoffenmet85% isgigantisch. Hoekun
je je hier een voorstelling van maken?
Vereniging M1l1eudefensie en de Stichting
Natuur en M1l1eu hebben drie onderzoeks
instellingen gevraagd te berekenen welke
maatregelen nodig zijn om de uitstoot van
kooldioxyde tussen nu en 2000 met 30% en
in 2010 met 60% terug te dringen. De
onderzoekers zijn werkzaam bij de vakgroep
Natuurwetenschap en Samenleving van de
Rijks Universiteit Utrecht. het IVEMvan de
Rijks UniversiteitGroningen enhetCentrum
voorEnergtebespartngenSchoneTechnologte
te Delft
Daarbij is allereerst gekozen voor een reeks
verandertngenopenergtegeb1ed. zoalszuinJger
apparatuur en een verschuMng in de elek
tridteitsvoorzieningvankolencentralesnaar
zogeheten warmtekrachtinstallaties. Daar
naast zijn in hetverkeer maatregelen nodig.
zoals de verschulving van het autoverkeer
naar het openbaar vervoer en hogesnel
heidstreinen in plaats van meer vliegver
keer. Ook dient op tal van terreinen de ver
spilling van grondstoffen te worden aange
pakt. bgvoorbeeld door de verm1nder1ngvan
de hoeveelheden verpakkingen en re
clamedrukwerk en het hergebruikvan plas
tics. alum1n1um en staal. Veelenergtekantot
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slot ookworden bespaard door de terugdrtn
g1.ngvanhet kunsbnestgebrulk. eenmaatregel
die ook al nodig Is vanwege de verzuring.
Het totaalplaatje ziet er als volgt uit:

EFFECT MAATREGELEN

(1985 • 100%)
1985 2000 2010

zondermaatregelen 100 120 140
teen. maatregelen 100 80 74
• structurele 100 70 50
• volume 100 70 41

Alles bIJ elkaar Is sprake van een ingrijpend
pakket aan maatregelen. Zo ongeveer alles
moet op de echcp: produkneproceeeen,
produkten. wonIngen. wegenstelsel en het
treinennet. Maar het eindresultaat Is In fdte
niet een totaal andere
samenleving. Het Is vooral een
veel doelmatiger samenlevtng.
Het blijkt mogelijk het
energieverbruik meer dan te
halveren zonder hel huidige
consumpUepatroon wezenlijk
aan te tasten (met ultzondertng
van het autogebruik).

In hel onderzoek Is doelbewust
afgezlc:n van het gebruik van
kernenergie. De redenen daar
voor hoeven hier niet uitgebreid
te worden herhaaJd. Volgens de
hutdlge Inzichten 10 ook bij hel
huidige type kerncentrales een
ramp In de omvang van
Tsjernobyl op fysische gronden
niet uit te sluiten. Het probleem
van het radJo-actld afval lijkt
onoplosbaar te ziJn. Ook de
verwevenheid tussen het
vreedeaamenhetrruütaïrgebrutk
van kernenergie pleit tegen deze
energiebron.

kemenergle duurste bijdrage

Debljdragedlekemenergleaandebeslrljdlng
van hel broeikaseffect zou kunnen leveren
mag bovendJen niet worden everschat. Het
belangrijkste argument daarvoor Is de
beperkte uranIumvoonaad. De Stuurgroep
Brede Maatschappelijke Discussie schatte
In 1983 dat uchtwaterrreectoren op basis
van de bewezen en economisch winbare
voorradenw-anlumhetwereldenerg1eYerulk
voorsJechts 1.3jaarzoudenkunnendekken.
De maximaal wtnbare voorraden zouden
voldoende ZIJn voor een periode van 2.7jaar.
DeVakgroepNatuwwetenschapenSamenle
ving van de Rijles UnIverstItelt Utrecht komt
Inhetrapport'Kemenerg1eenhetkooldJoxkJe
probleem' tot een hogere schatting. Volgens
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dit rapport kunnen de waarschijnlijk
beschikbarevoorraden uranium (5.7 mUJoen
ton) lelden tot een emisslereductle van 35 à
40 Oton eo,. Oat is ongeveer zeven maal de
huJdlge jaarlijkse emissie. BIJ een grotere
voorraad kan de emlsslebeper1d.ng uiteraard
groter ziJn. De zogenaamde speculaUeve
voorraden ziJn echter onzeker en de IAEA
staat op het standpunt dat In het beleid niet
van deze 'VOOrraden mag worden uitgegaan.
SaJner1ll'vaIUjkthetreaUstlschomdeblJdrall<!
van lichtwaterreactoren aande terugdrlngtng
van de C01--emlssles tot 2100 op maximaal
enkele procenten te schatten. en bIJ een
optimistische schattingop 10% (tenopzichte
van beeteecenerrc waarin de woreldwljde
CO.-emls8les gelijk muden blijven).
Van kwttk:reactorenlsvolgens hetgenoemde
rapport van de RUU In de eerste helft.van de
komendeeeuwnoggeensubstanU&bJJdrage

te verwachten. Het recente -Kalkar-drama
bevestigt deze stelling. Evenmin bestaat er
nu zicht op een bijdrage van fuslereactoren.
OokeconomIsch gezien Is hetverstandIgafte
zien van kernenergie. Een recente slud1evan
het Duitse OkolnsUtut uit Fretburg schat de
kosten van atoomstroom op 10 tot 14 Pfennlg
per kWh . Per uitgegeven mark wordt volgens
deze studie 6 ·8 kilo CO, vermeden.
Kernenergie Is daarmee volgens deze studie
de duurste manJer om In de elektrtcttette
sector de CO,.ultstoot terug te dringen. De
studie schat de opbrengst van elektridtelts
besparing tussen de 9 (de dure maatregelen)
en 18 kilo CO, per mark. Door de bouw van
STEG-eenheden (zeerdfld~ntegasturbines)
wordt 15 kilo CO, per mark vermeden.
Waterkracht levert 10 kilo per mark op .
Windenergie 15 kilo per mark en biogas zelfs
19 kilo per mark. Kortom de getallen laten
niets aan duidelijkheid over.

foto: Renote de Vré
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VERNIEUWEND ENERGIEBELEID IN NOORD-HOLLAND

Duurzame energie heeft de
toekomst

ToenIndeJarenzeventlglnNoord·Bollandde Energtenotaverseheen.
bleek deze vooral geïnspireerd te zijn op grootschaUge
stroomproduktle. Bet provinciebestuur wilde echter meer en beter.
Daarom werd het Provinciaal Bureau Energie opgericht. een
adviesorgaan voor Gedeputeerde Staten. Sindsdien wordt In Noord·
Bolland werk gemsskt van energiebesparing en duurzame energie.

Thl)s Belgers

Gedeputeerde
G. de Boer
foto : ProvincIe
Noorcl-Holand

2B

Het was gedeputeerde J . IJtr die rond 1976
lnbrachtdathetenergiebeJeldvandeprovtnde
méér zou moeten inhouden dan vergroting
van het produktlevennogen. Vanuit die
gcdachtelshetld<egeroIdvoorhetProvlndaa1
Bureau EnergIe. Het PBE Is nu een vast

ond erd ee l van de
provtndc. onderge
brachtbIJdeailel1ng
Econom1scheZaken.
lIunlddels Is G. de
Boer gedeputeerde
voor EZ en dus ver
antwoordeliJk voor
bet PBE. HIJ hecht
veel belang aan het
bestaan van het
bureau. "Met de op
rl chting van het bu
reau werd helmoge
UJkomeenhe1ehoop
kennis In huls te
ha1en.HetPBEstelde
de provincie In s taat
ommoetepratenmet
de energrebednjven
en de rijksoverheid
Er n jn veel concrete
projecten en expert.
mentenvandegrond
gekomen. mede
dankztJ het PBE".
HtJ verwijst naar
Castricum. Hoofd·
dorp. de vergoe

dlngssystemen. a dviezen. Haarlemmermeer.
de wlndmolens. Niet alles Is even snel tot
stand gekomen. >egt De Boer. "Het pollUeke
draagvlak voor modieuze verschijnselen als

een zonnehuis of een wtndmolenpark 1& erg
breed. DergellJke projecten ziJn zichtbaar en
een goede PR voor de prov1nde. Maar de
d1scussleaverte:rugleververgoed1n 1& vee!
helUger g.......t" ,

Castllcum

HetPBEZormehuisteCa&tr1cumlslnderdaad
zon In het oog sprtngend experimenL Em
van de medewerkers van het PBE. E.
SJoerdsma, 'W'OOnt in het huls. Bijna aUe
elektricIteit van het zonnehuis Is afkomstig
van 24 vierkante meter zonnecellen.
Sjoerdsma: "Sinds 1973 zijn de prljzen van
zonnecellen met een factor twintig gedaald.
en we verwachten nog een dallng met een
factor viJf. Zonnecelsyatemen worden nu al
rendabel gebrutkt op moeIllJk beretkbore
plaatsen. waar netaanslulUng duurder zou
ziJn. Rulmere toepassing van zonnecel
oyotemenhelekenteenda1Jngvan<leprl)zen.
Met deze beredenertng kwam het PBE met
hetprojectonlwapvanhetzonnehuls.waarbIj
gedaan word elsef zonnecellen al goedkoop
waren. Er werd gekozen voor een autonoom
systeem. zodat eventuele problemen eigen
problemenwaralenduszelfopgeloetmoesten
kwuten worden. Door op eigen kracht te
draaien. kon er een helder totaalbeeld
ontetaan".
Om ook 's w1nte1"8 voldoende e1ektr1dtelt te
hebben.moethetstroomverbndkzoe1D.cIlnt
mogellJk ziJn. Winterse tekorten worden
aangevuld met behulp van een aggregaat
Sjoerdsma: "De keuze eerst het gebruik te
beperken. daarna de zon te gebruiken. Is
wezen1IJken doorslaggevend geweestvoorde
reaUsaue van het zonnehuts", Het stroom-
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verbruik werd Oink gereduceerd. Het wanne
water voor de wasmachine komt van de
geiser: de koelkast werkt op gas; toepassing
van Isolatie, mechanische venWatie en het
gebruik van spaarlampen. Het comfort Is
gelijk aan dat van een woning met een
stroomverbruik van 2200 tot 2300 kWh.
Maar het feItelijke stroomvetbruIk In het
zonnehuis l1gtonder de 600 kWh per jaar;
een besparing van 1700 kWh.
Volgens 8joerdsma kunnen zonnecellen de
hutshoudel1jkeelektrIciteitsbehoeftedekken.
"Voor de nabIje toekomst zal vooral worden
gedachtaannetgekoppeldeeenheden. Zonder
al te veel Ingrepen kan het jaarlijkse
stroomverbruIk op 1000 kWh gebracht
worden. Op dIe behoeftemoetde hoeveelheId
zonnecellenworden afgestemd. Datdrukt de
kosten behoorlijk".

experimenten

In de wijk Overbos 8 In Haarlemmermeer Is
driekwart van de 275woningen geonenteerd
ophetzutden. Deresultatenvandltzongertchte
en goedgeisoleerdebouwen zijnzeer posltlef.
Op de rulmteverwarml.ng Is een bespartag
bereIkt van zestig procent. Een andere
belangrijke winst Is dat ten opzichte van
vergelijkbare woningen er per woning ruim
duizend kubieke meter aardgas per jaar
bespaardwordt. De woonlasten InOverbos 8
zijn per maand met enkele tientjes gedaald.
Dit gunstige resultaat wordt bereikt door de
benuttlngvan zonne-energte, maarook door
goede Isolatie, kierdichting en efficiênte
Installaties.
Vande bewoners Is 86 procent tevreden over
de ligging van de woning en 88 procent Is
tevreden over de zonnewannte In de winter.
Overigens hebben de bewoners van begin af
aan medezeggenschap gehad In het project.
Gedeputeerde De Boer heeft goede verwach
tingenvanzonne-energte Inde woningbouw:
-Een zonnehuis als In Castricum vereist een
behoorlijk leerproces van de bewoners. Het
benutten van zonne-energIe moet nog
gemakkelijkerkunnen, zoals In Haarlemmer
meer, of Heerhugowaard". In deze laatste
gemeente Is begin november begonnen met
de bouw van tien woningen, die voorzien
worden van zonnepanelen. De jaarlijkse
stroomproduktie Is berekend op 2600 kWh,
watovereenkomtmethetgemIddeldejaarlijkse
stroomvetbruIkvan een gezmshutshoudmg,
Kenmerk van het project Is dat de stroom
uitgewisseld wordt met het openbare net,
zoals bij windmolens. Delnltlatiefnemers, de
gemeente Heerhugowaard en het Energie
bedrijf van Noord-Holland (nv PEN),
verwachtendatde hutzendezezomerworden
opgeleverd.
Ook tn de DerdeWereld experimenteertNoord
Holland metzonne-energie. "Op een gegeven
moment hadden we honderdduizend gulden
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beschikbaar voor een project In de Derde
Wereld-, vertelt De Boer. "Dat wilden we
vooral In langlopende act1vltelten stoppen.
UiteIndelijk kozen we voor een project In
Lebak op West-Java, Indones1ê. Hier wordt
een dorp met hulp van vIjfhonderd
zonnecelsystemenvoorztenvanelektrIciteit-.
Het PEN dtoeg 200.000 gulden bij aan het
project en zorgt daarnaast voor kennis
overdracht over het verwerken van de
meetgegevens. De IndonesIsche overheid
participeert met 300.000 gulden.

windparken

Volgens het mll1euplan NMP+ moet er In de
komendetienjaar 1000MegaWattaanwtnd
energIevermogen worden opgesteld. Noord
Holland zal daarvan een kwart voor ziJn
rekening nemen. De Boer: *We zullen ons
best doen dIe 250 MWte halen; dat zal niet
al te moeilijk zijn. Ofwe zelfstandIg over de
250-MWgrens heengaan, hangt af van de
ontwlkke1lngvandekostprijs, detnvesterlngen
en de fabrikanten",
De grootste windmolen van Nederland staat
In Noord-Holland, bij Medemblik aan de
Ijsselmeerdijk.
Verder telt Noord-Holland nu al een
respectabel aantal wIndmolenparken, zoals

Reorganisatie
Per 1 januari j.l. zijn de 'VoorUchtlDgs- en
onderzoeks~en'Van bet PBE o'Ver,enomen door bet
PEN. Het PBE pat zich 'Vooralbezl&bouden met
afvaipre'Ventie bij bet bedrijfsleven.

De taken van het PBE lijken bij het PEN In 'Velll,e
handen. Het energiebedrijf experimenteert In ruime
mate met toepasslDgsmo,eUjkheden 'Van ZODDe-
en windenerate. Voorbeelden zijn de 'VerschlUende
windparken en de unieke zonnehuizen In Heerbugo
waard.. No, deze zomer zal In Nieuwe Niedorp een
zwembad 'Verwarmd worden met zoDDe-enerate. Ook
verhuurt bet PENWKK-lDstallaties en zonneboUers.
Bij het enerate-bedrijf wordt verder no, ,edacht aan
de bouw van een zonnecel-centrale.

bij Callantsoog (zestien molens van 160 kW)
en Zijpe (proefwIndpark met twaalfmolens).
Dat ookde bevolkingzich betrokkenvoelt bij
de energieproblematiek, blijktuithetbestaan
vanvljfwtndmolencoöperaties. Deze hebben
nu vijf molens In gebruik.
Eenwoordvoerdervanéénvande coöperaties
verwees In AllIcht al eerder naar het PBE en
het PEN als bronnenvan het succes: -Bij het
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toch zoveel werk gemaakt van energie
innovatie? De Boer verwijst naarde vernIeu
wIngsmentaliteIt In de provlnele: "Noonl
hollanders slaan graag nieuwe wegen In. En
vergeet het recaIdtrante Amstenlam met",
Na enig doorvragen vervolgt hiJ: "Het kl1nkt
welUcht arrogant. maar Ik bemoei me ook
graag met nieuwe energle-ontwlkkeltngen·.
Het hoofd van het PBE. R. Groeneveldt. lacht
b~ de vraag hoe het komt dat er vanuit
Noonl-Holland zoveel frls energIenleuws te
horen la. "Een goede PR-afde1lng met goede
persberichten", ts ziJn eerste reactie. Maar
ook hiJ en collega SjoenIsma vinden dat een
goed energlebeieId aJhangivan de kennis die
er In huts la. Een speciaal bureau voor
energlezakents daarvoorbiJultstekgeschlkt.
T!ldens het schrijven van dit artlkeI ts nog
niet bekend of De Boer zal terugkeren In het
college van GS, na de verktezlngen van 6
maart. Maar de PBE-ambtenaren ziJnlovend
over hun 'baas'. SJoenisma: ·Een typtsche
bestuurdervan PvdA-huize. HIJ wilvan alles
op de-hoogte zijn, ts druk. maar maaktaltijd
een rustige lndruk.WeetwaarhlJoverpraat".
Groeneveldt vult hem aan. ·HlJ Is echt
betrokken b~ ons werk. Na afloop van een
vergaderdag valt hiJ hier wei eens binnen,
gewoon om te kletsen over de gang van
zaken. HIJ vlndthetleukomte horenwaarwe
mee bezig ziJn".
VanzIJn kantts De Boerzeer te spreken over
het bureau: "Het PBE zal b~ bezutnlglngen
als één van de laatsten aan de beurt ziJn".
Wanneer zijn ambtenaren dit later horen,
zeggenze: "Datwlllenwedanweizwartopwit
zien",

. - J .I.: .... _ _

- ~ -

"Een Provlndaal Bureau EnergIe ts een aan
rader voor andere prestnetes", stelt gedepu
teenleDeBoer."Het geeftbetprovlndebestuur
demoge1lJkheld te weten waarJe overpraat".
Het belangvan een bureau als het PBE bUJkt
uit de strijd rond de kolencentrale biJ
Amstenlam. aldus De Boer. 'WIJ wilden de
kolencentrale niet. maar de Tweede Kamer
endeSEPgezamenI!Jke
stroomproducenten.
red.) wël , Zonder de
vakkenntsvanhetPBE
was de provlnde niet
de discussie aange-
gaan met de SEP. dat
had niet gekund dan.
Nu konden we tegen-
wicht bieden aan de
SEP. De slag om
Amstenlam Is dan wei
verloren. maarIkdenk
dat onze opstelllng
heeftbllgedrsgen totde
~traIe
biJ Buggenum In
Umburg"Hetlronlsche
Is dat een medewerker
van het PBE Inmiddels mln of meer Is
'uitgeleend' aan ZUld-HoUand... vanwege de
'slag om de MaasvJakte'.
Maar waardoor wordt er In Noonl-Holland

stag om Amsterdam

PEN zitten mensen die verstand hebben van
wtndenergie, wat een groot uitstralingseffect
heeft; ktJk maar naar de PEN-molens b~

ZiJpe. MedembUk en Callantsoog, En vergeet
niet dat Noonl-Holland als eerste provlnde
een eigen energIebureau. het PBE. had".

Zonnehuis CaslJk:Lm
folo : PeE
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~~TONZON
UV Vloerisolatie

DROGE KRUIPRUIMTE Postbus 1375, 7500 BJ Enschede,

Zeer gunstige mIlieubalans

AI meer dan 10 jaar de lijd
ver vooruit

IWA1'J:ON1'BREEK':ER, iI<OG:AAN~QE~MEES'E :.ONINGEN'II< . ' ~~i$
~TONZON WARME VLOER ",
U~ Vloerisolatie . ,. Nu 30% subsidie : I

Zeer hQlle isolatiewaarde op een complete
(TNO getest) aanpak van de koude vloer en

de (vochtige) kruipruimte,
Veilig voor houten vloeren Bel voor meer Informatie:

Oplossing voor vochtproblemen

/

WINDENERGIE.
RENDABEl EN MIUEUVRIENDEUJIll
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De Lagerwey LW 15nS:

vermogen 75 kW
wîekdiameter 16 mete r
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Jaaropbrengsl 100.000 lol 180.000 kWh

hoge terugleververvoe<ling
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ervaring

reecs meer dan 100 exemplaren geplaatst
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investerittgssubsidies van 40% lot 50%
van de projekt kosten

LAGERWEY
WINDTURBINE 8,V,
Garderbroekweg 175
3774 JD KOOTWIJKERBRQEK
Tel.: 03423-2265
Fax: 03423-2353
RegiOkanloor Z.-W. Nederland,
lel . 01870-7830
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rekening houde;a.rnet bel milieu.
Mind81 vlees en bloJogisclle produkten zijn
eenlJf!2'.Onde omwikkeling. 101 in de Derde
WMeldtoe.
Er zijn volop mogelijkheden om zuiniOer om
Ie sprinoen mei ener<;Jîe en grondstoffen.
De JOeine Aarde p~n zo'll oezonde.
milieuvriendeli,jke leefwijze. die ook een
duurzame onlWikkelin<;J in~dere Landen
mogelijk maakt. kl.eeen1l"en089. Doetu mee?
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HAAL ENERGIE
UIT ZONLICHT

Door op adequate wijze gebruik te maken van
zonlicht, is energie nu beschikbaar overal waar
geen standaard electriciteitsvoorzieningen zijn.
Zontechnologie Nederland produceert en
distribueert deze zonne-enerçes ystemen
Enkele voorbeelden van praktische
toepassingen zijn:
LICHTBOEIEN, LANTAARNPALEN, TELE
KOMMUNIKATIE, WEGBEBAKENING EN
WATERPOMPSYSTEMEN.
Vraag vrijblijvend informatie en advies aan bij:

Postbus 477-5140 AL Waalwijk-TeL04160 - 36717-Fax 04160 - 39425
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ACTIVITEITEN '5 JAAR NA TSJERNOBYL'

GeldinzameUng
Eenaantal milieu-organisaties (WISE.MilieukontaktOost-Europa. Stichting

Allicht. Vereniging Milieudefensie. Stichting Natuuren Milieu)voert een
gelclinzameUDgscampagnevoorde slachtoffersvanTsjernobyl.
Het geld zal besteed worden aan materiele ondersteuningvan milieu-organisaties
in o.a, Kieven Minsk. die zich inzetten voor de gevolgen van Tsjernobyl .
Gironummer: 6238845 t.n.v, Allicht SOS Tsjernobyl.
IDUchtJngen: Allicht. 013-351535.

Amsterdam, april
Totbegin mei exposeert De ZuiderkerkinAmsterdamkindertekeningen,

foto's en schilderijen over de gevolgen van de Tsjernobyl-ramp. De
tentoongestelde werken zeggen veel over de verwrongen beleving van mensen en
kinderen in de besmette gebieden.
Lokatie: De Zuiderkerk, Zuiderkerkhof72.Amsterdam.
Openingstijden: dagelijks van 12.30 tot 16.30uur; donderdags ook van 18.00 tot
2 1.00 uur.

Arnhem, tot 3 mei
Van 8 april tot 3 mei is in de Openbare BibUotheek Arnhem (Koningstraat

26. Arnhem) een kernenergle-ezpositie te zienwaarin Tsjernobyl centraal staat.

Utrecht, 25 april
Stichting Natuur en Milieu enVereniging Milieudefensie organiseren een

deskuncUgenforum op donderdag 25april. DokterTamara Belooyka (hoofd
afdeling Diagnostiekvan het Instituutvoor Stralingsgeneeskunde te Minsk) zal
ingaan op de gevolgen van de ramp en de hulp die nodig is vanuit het Westen.
Milieuminister Peter Bülle (Hannover) schetst de omschakelingvan kernenergie
naar niet-nucleaire energiebronnen. zoals de Duitse stad Hannovervan plan is.
Dr. Wouter Biesiot (RUGroningen) neemt de veiligheid van de bestaande
kerncentrales Dodewaard en Borssele onderde loep.
Donderdag 25 april. aanvang 15.00uur. einde 17.00 uur. Academiegebouwvan
R1jks Universiteit Utrecht. Domplein, Utrecht. Toegang gratis.
Informatie: Marleen Bootsma (030-331328) .

Nijmegen, 25 aprU
De anti-kernenergiebeweging organiseertop donderdag25 april in Nijmegen

een lnformatiebljeenkomst met mevrouwTamara Belooyka (uit Minsk) en Dr.
G.Wagenaar (I'NO) die onlangs in Tsjernobyl verbleef.
Lokatie: Buurthuis het OudeWeeshuis. Papengas 8. Nijmegen. Aanvangom
20.00 uur. toegang gratis.
IDUchtlngen: Madeleen HelmerOBO-601203

Arnhem, 26 april
In Arnhem start op donderdag 26 april om 15.30voor het station een

demonstratieve looptocht naarde KEMA. Daarwordteen "noodklutsje"
aangeboden metjodiumtabletten en andere middelen tegen radioactiviteit.
IDUchtingen: Martln Sauer, 085-211702

Dodewaard, 26 april
SOS Milieu organiseert op donderdag 26 april om 20.00 uur een

fakkelmanlfestatie voor de poortenvan kerncentrale Dodewaard.
lDUchtlngen:085-333753

Rhenen, 27 april
op 27 april. vanaf9.30 uur. organiseert de NVMP (Nederlandse Vereniging

voor Medische Polemologie. of: 'artsen tegen kernwapens' een congres met als
thema M Niets te zien?T~emobyl viifjaar later: de medischegevolgen". Het congres
vindt plaats in Congrescentrum Ouwehand te Rhenen. Toegang: ft. 65.- inclusief
reader. (studenten: f 30.-) Zie ook pagina 16 van dit blad.
Informatie: NVMP. Postbus 9108.6500 HKNijmegen (080-515902. vragen naar
Advan Rijckevorsell.

Enschede, 27 april
Manifestatie Novlt meer Tsjernobyl. Met sprekers. straatttheatersen

bluesband. Van 16.00 tot 23.00 uur in De Tor, Walstraat 21 in Enschede.
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TSJERNOBIEB

De reuzeramp heeftveel publikaties uitgelokt.
Niet alleen in de wetenschappelijke wereld.
maar ook in de literatuur heeft Tsjer-nobyl
sporen getrokken. Een (nietvolledig)overzicht
van publikatiesnade Tsjernobyl-ramp.
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Theo Hoogstraten, "De ramp". Jeugdroman.
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cesiumsluler". Rijks Universiteit Groningen.

Natuurkundewinkel RU Groningen. "TlIJemobyi.
een ramp voor Nederlsncl?"• Rijks Universiteit
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Atom, "Der Supergau, Tachemobyl uncl clle
Folgea".G6ttlnger Arbeitskreis gegen Atomenergle.
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Videobanden

"MIkrofooa". De groeiende frustraties onder de
bevolking.
"In de !lChscluw na cle Areola.... De bevolking
wantrouwt de autoriteiten in de Oekralne.
"GehelJn.lnalge cllsgao.e". Onverklaarbare ziektes
bij kinderen.

Deze drie documantaire videofilms.
geproduceerd door Grigor Sjkijarevski uit
Kiêv. kunnen geleend worden bij WlSE
(World lnfonnation Service on Energy).
Plantage Middenlaan 2D • 1018 DD
Amsterdam. Tel: 020·6392681.
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