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Deze eer~te uitra''e van het L . 1· . o . ,; . ( n~>rp.:ie Ko"''itee 00st -Geld~"-rland) 

i~ Ln zeer korte ti•d t o t stand ~ckomcn . Zij verschiint in het kader 

van cte l ande r lijk e akt Le dap , en wil Pen hijdra r e zijn en a~nzet ~e ven 

tot b~zinnin~ en diskuss i e ov0r ~e pr0blemen ~~armee de bevnlkinv in 

Twente en Oost -Geld~rl~nri zich geconfrontreerd ~ien . 

,..entraal st ·ü de • rohle:r.atick ~ie 011tst~~t nu 1 e~t -Duitsland hij 

·\haus , vlak bi i dn nen.:rl;mdse !Trens , een "ti.jdeliil<e" o slap-· la-"lts 

vo0r hno~- radioactieve br~ndstofelcmenten (R . E . ) uit ntoomcentrales 

heeft P:epl::Jnd . cnL·-Dnitslanrl , en -hn n . n . de atoominclur.;trie , heeft 

7,o ' n o slap; ll'lat::; rlrinvenè norlip; . Komt dc.,,e f>r nif<t n kort(' terroi~n , 

rlan dreil:rt v.::~nl'lf bep:iP v;m de 80- er jaren haar lutoniurt- ccono ie 

in te s'~-n!'trJr, . 

nv~r de pcv~r~>n die A,r rle rP~liser n~ v•n de lanner zijn verbonden , 

w0rc'l t n"iU"'C' li jks p:esproken . TJi t onderzeek hl ijkt echter , dnt deze 

pevaren zo P:root ~1jn , n~t ~ij riirrkt het leven van dP bevolking in 

E:en· gdbi e d z o . .groo t '3.1S Nede r l and of 'tiv . 1/3 van V'es'il Dui~sland 

rlirekt bedre i gn . 

De concl usies , die uit c'le or1:üuitin~ v::~n l'v•ente Pn nost - Gelderland 

'loor atoom- ro,i"ctcll , kunnen "'ord€'n ("'etrokken ·r llen ui teen in 

twee dr:le!'l 

Jl . Indircktc bcàrt:if"inp: v<'tn h<'t tot·üc rlilicu <= r.:enr: , iiE>r en r,l~nt) 

hi.i norm."rll bcJri j f: een · rnini urnurn - dosis radio•c tic f u fv·ü 7.al via 

wat"r en lucht 1•eloosd word<>n . PiL is onverni .idhr:t:~J· ! Vict ons voed 

sel en drink11 tr,r ?.Al zich rlit ook in ons n:~::l.n onhonen . f\ , f\ . kan

kPr en doorp:iftf'• aan ons nr1("'r sl~1cht Vi:l :'le erfP.li,ikhcirl 1 7'11 hier 

V:>n het gevolr 7,ijn . 1~e cr::rst.c pr1 tiën ten in ,.'rPrlkrijk l; n •. merika 

~ijn reeds vesignaleerd . Bicrt~f"'"" is Peen ~evuilip:in~ moRelijk ! 

Direkte b0drci~inf"' : I n geva l va n een ernstig ongeluk zul in 
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l"lnO ELK r..r-:v .:'i H·;ïHilt;'l':G:· •'{!t{o•.r'H t n!: l.ct ~Pl"'i<'1'1 VI"():"' '7(>1 l Vf"le 

.i"~rrn OtiFF\'IO"IlP.t.f,i-:' ~:~.in f"~t"î~H~t . 

V" T tl ~r hPPft ie;ler trart",.,nr\. tH'.l" .;h:q·,~:: t.:+ n l.acl.i.nc. :n,•t f!(•r, v.ocrJ.<:n;; 

p:eli,ik na n v~ l·~ Hl rt')Sh.ima-':l.too~h·'m•nr:>:d!: 

H".t ~· . • K.O . t"'r . hoopt, d:tt r•t-rt ct.i.t rnp!"'oc·t; ,.,.., . !",1'htfl :-nT'~··~t ~·· ?P):,wr. 

om t~· kom~l'l tot ;>kti.r·.f V~>J'7.r>r in (',"t:t ~ .. ··.l·•·•t·i.·~tv~ tt·~·€,n c1e .:~to···m

fl )Hnnen it · TJ,-., i çor)·4ndt 'iui. 1 .:;J~ .,,.. 11f !:··ar d·1r: oo:.! 

'l,i ,1 r>t."'J.~ VO (•J· , '>1'1 tot. • I?~ Al'.tt:·f !1"lwi,oJ 'r(' K 11" ~Clt.:>'-7 ·:_):· •'t'll".Pf.':, t ~ 

nivo) •1 onr or ;erzoek "l"! tof!;•:Jï-!'ii.r.,~ Vllll ·l1···:rr.Ht1lV •' •.:.\~l'trl:::·::.·:-,r,•l;!'' 

.· 
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INlEIDING . 

Steeds sterker komt de Achterhoek in de greep van de VOLLEDIGE 

ATOOMENERGIE KETEN ! 

Immers : 

In Almelo wordt , als de uitbreiding doorgaat, de brandstof gepro

duceer d voor de reeds bestaande en nog te bouwen duitse kerncentra

les, zoals die te Vanum/Bislich bij Hesel (L .E . P . VI) . 

In Ahaus zal een depot voor ' voorlopige ' opslag VRn het door die 

atoomce ntrales geproduceerde radioactieve afval gebouwd worden . 

Deze opslagplaats zal het in werkinf. houden van bestaande - en het 

in bedrijf stellen van nieuwe atoomcentrales mogelijk moeten maken : 

de Rechtbank zal de bouw van de zeer omstreden kerncentrale te 

Brokderf pas toestaan, als dit depot inderdaad gebouwd wordt !l 

Het is de bedoeling dat dit afv~l t . z . t . naar een afval- opwerkings

fabriek (zgn . Wiederaufbereitungsanlage) wordt getransporteerd , waar 

men het in het afval ontstane PLUTONIUM uit het afval scheidt. 

De snelle natriumgekoelde kweekreactor te Kalkar zal met dit 

plutonium in werkinv ge bracht worden . 

Deze keten v~n aktiviteiten beoogt de introductie van een geheel 

door de PLUTONIUM- ECONOlvtiE beheerste maatschappij , waarover de 

rechtb~nk te MÜnster , tijdens het tegen de snelle kweekreactor 

gerichte proces , reeds zijn grote bezorgdheid heeft uitgesproken . 

Niet alleen vormen de natrium gekoelde plutonium ' verbrandende ' 

kweekreactoren vanwege hun werkingsprincipe een veel grotere be 

dreiging van het leefmilieu dan de tot nu toe toegepaste licht 

water reactoren , maar leiden zij onontkoombaar tot de invoering 

van de POLITIESTAAT . Ook maken zij elke poging om ee n verdere 

verspreiding van atoomwapens tef,en te gaan tot een aanfluiting . 

Het.· gebruik van kernenergie vere i s t, door de grote geva r e n die 
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V.AAROH " TIJDELIJKE" OPSL;l.G Vi~N HET RADIOACTIEVE AFVAL? 

Rond 1975 begon zich een p;rote onrust van het /\toomforum meester te 

maken . Men werd zich er steeds pijnlijker van bewust , dat men , in zijn 

niet af l atende ijver steeds meer en steeds grotere ~toomcentrales te 

bouwen , zich volledip: verkeken bleek te henben OD de problemen , die 

zich voordeden bii de Poringen een veil~ge manier te vinden om de zich 

steeds meer ophopende ber,cren 1fval weg te werken . Een kerncentrale van 

1000 ~~ produceert van dit hoogst r'ldioactieve ~if ~ 35 ton per jaar , 

~ 25 ton als inhoud v~n de qfgebr~nde 'brandstofstaven , ~ 10 ton aan 

eveneens sterk radioactie f ~oworden brandsto f staven zelf , het geheel 

goed voor e~n hoeveelheid radioactiviteit van duLzenden atoombommen 

v~n het Hiroshim,tyne . 

Onder ander0 de steeds toenemende problemen met de opwerking van dit 

a fval in Fr ankriik en Enpeland - Duitsland zelf he~ft Rlechts een zeer 

kleine experimentele opwerkingsfabriek te Karlsruhe , die hooguit 40 

ton brandstofstaven per jaar k,n verwerken - veroorzaakten de steeds 

sterkere ophoping VAn dit ~fval in de opslagbassins v~n de atoomce n

trales zelf , die weldra vol zullen ziin . H~t w,chten is nu op de bouw 

v~n een ~rote onwerkinRsfabriek (1400 ton brandstofelementen (=B .E . ) 

per j"l~r) in Duitsland zelf . Ner[tens ter wereld 1•·erkt er echter nof 

zo ' n ~rote opwerkingsf~briek , waarin dan bovendien brandst,ven met een 

uitzonderlijk hoop.- '1fbrandl?ercental2;<' verwerkt zouden moeten worden , 

om het "stoken" van uraan nop enigszins concurrerend te kunnen houden 

met b . v . het stoken van kolen . Ook dn~rmee heeft m~n nerp.-ens ter wereld, 

zeker niet op grote sch~=u-11, voldoende ervaring! 

Veel problemen moeten nog opgelost worden en het staat nu al vast , dat , 

zelfs al zou men er in sla[ten de problemen . theoretisch, Ln de prak

tijk blijft het Afwachten ! - de btl.AS te wor0en , deze opwerkingsfabriek 

NIET voor 1990-199~ in bedrijf zal komen ! 

F.n zo werd het akelif!; duidelijk , dat , als men e:r niet in z::tl slAgen om 

voor 1982 een tijdelijke onslagplaflts te bouwen , er omstreeks die tijd 

kerncentrales in de B. R. D. stile;elep-d zullen moeten v1orden . 
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WAAROM MOET DE".riJDii.:LIJKl<:' OI'Sl.Av NU UI I' Ji:R!:;J\~ND l .N ASAUS FLAA'?SVHW:t:H? 

Boven~e nocmd e opwerkin~sfabri~k wenst m0n t.~.t . in Gorleben in 8 eder

saksen t e bouwen. Het li~t voor ~e ha nd, dat het evdntuela tijdelijke 

afvaldepot dan óók daa~ Rebo uwd worrtt om onnod ig heen e n weer slepen 

- duur en vooral r iskAnt ! - met het radioactieve afval te voor koree n. Men 

d i ent t~ bedenke n , nAt zelfs n~ Pen VPrblijf von t wee jaa r i n hPt tij

rtelijke df!pot de r:ldio'ictiviteit v~n Je lcernbran:istof met n iet meer d11n 

de helft is af.:!:t:notlif!n, h~>tgeen neer komt oo een i'lctivitc!it v •n C'~>n 

mil joen curie /ton , d.w . z. eE>P vP. r vuilinrumotenticel 'UiTJ zo'n tien 

Hiros himobornrnen. Daar "('n transportr.ou·3er twPe ton afvol -br~ndstof 

elel'l!'nten ka11 Ver·voe!'PO, S i.t>f {1t ~~n bij ~lk tr!J05fiOrt ClU~ a . h • W . rret 

20 Hiroshl.tr:a bomnw n. 

Ahaus vertoon t vë>n rie & in a:·~l'Tl~rki.nP' komPn I<! bouwpl:;;~t~>Pn de oni~;uns

tigste hydrolo~ische amsti'illri igh~de~. Er ls wf>ini P; r i. lltertw ter. Toch 

ve>rleenrle rle 0e~r i\Ü!tn , dP r;li.nit3t•:>rpreair.ent v·\n Rijnl')nd-WtHt tf:~len 

dP Bonrlsre~erin~ toest~mmi~· voo~ de touw v~n h~t deoot in Rijnlnnct

.Y~stfalen om·iRt dezf' tlUit~e d~~·lStHil1: àe bOUW v,tn r1"! r•f•rnt~·· du•.tfje 

Ultracentrifu•P ~e~und WPrd1! Voor w~t noort w~t, niet • Aar? 

Ahaus hooptf deze verrljkin~sfabriek, diP e~n winst~~vPndP zook voor 

.·. ~ ·:.··/""\.• : ·r:.·~·) . ~- 8 . . t • ... ··''····'..y-
.. • . •. f""'\. ~.... .. ~ 

·· ~ ' .. . ...· .. · ·~ .... 
( • . Rt· , , .. . . , . . 

.. ..... 

het spook v an ahau s 
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de gemeentekas beloofde t e worden, op z~in gemeentegrond te krijgen . 

Jammer voor Ahaus viel dit voordeel de naburige gemeente Gronau in 

de schoot en Ahaus bleef met het atoomafval zitten ! De grond waar nu 

het depot gebouwd moet worden , harl de stad oorspronkelijk voor de bouw 

van een a toombrandstofelementen- fabriek verworven en aan de Steag 

verpacht . Die wenst er nu een tussendepot t e bouwen in samenwerking 

met de DWK, de duitse maatschappij -roor de opwerking van kernbrand-

a toffen . 

Geen van de andere duitse deelstaten heeft overigens in Bonn staan 

te dringen om toch vooral de eer en de weTkgelegenheid (!) deel-

a chtig te mogen worden om het depot t e mogen houwen , beducht als men 

was dat dit "tijdel~ik" depot wel eens een eirlddepot zou kunnen worden ! 

De aanvragers van de bouwvergunning (Steag en DWK) verzekerden de 

tevolking van Ahaus ecgter, dat zij zich geen zorgen hoefde t e maken : 

" In geval van nood wordt het afvak in vaten gestopt en weggewerkt. " 

Op de vraag waarheen werd geantwoord :"Een zoutmijn in". Daarvan is er 

ook één in Ahaus ! ! 

Ook werd de bevolking van Ahaus meegedeeld (I? nov . I977) , dat de 

omgeving van Ahaus speciaal d~arom zo geschikt is voor het bouwen van 

het depot , omdat dit een dunbevolkt gebied is , zodat inge,ral van een 

eventuele ramp (zie onder) de evacuatie van de bevolking optimaal zou 

kunnen plaatsvinden . ~ de vraag of met de dichtbevolkte Twentse 

S te denband rekening was gehouden werd ontkennend geantwoord : 

N ederland moest zelf maar zien welke maatregelen het wens t e te 

treffen l 

H OE FUNKTIONEERD DE "TIJDELIJKE OPSLAGPLAATS? 

De capaciteit : het koelt~ssin kan I500 ton brandstofelementen (B .E . ) 

1evatten . B randstofelementen z~~ 4,8 m. lang , hebben 

een doorsnee van 25x25 cm . Het zijn bundels brandstaven 

236 stuks . Een cent~ale van IOOO MW . levert ongeveer 

50 van dez e elementen als afval , totaal ! 35 ton 

wegend , per jaar . 

Na een afkoeltijd van I80 dagen vertoont een B.E . 

nog een radioactiviteit van 3 miljoen curie . 
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de warmteprodukt~e : deze bedraagt , ufhankel~K van de tijd , die de staven 

al in het bassin doorgebracht hebben 20- 40 MW 

(vgl . de atooncentrale in Dodewaard produc ee r t in 

vol bedrijf I50 MW !! ) . 

De b r andstofstaYen worden zeer dicht op elkaar on stellages geolaats t , 

oie in met edelstaal beklede bekkens [;emonteerd zijn . Vanwege de 

hovengenoemde \':armtc']~""oduktie moeten deze bekkens voortdurend e:e 
koeld worden . Dit gebeurt met ontzilt water , dat er tevens voor 

zorgt dat de rad~o~cticve st:aling worrlt afgeschermd . 

Het wate:~-koe~~ystePm, r'r"tt ~~ tt!mperatuu:::- van de bekkens steeds 

onder 40°C dLent t~ hc~~en hest~~t u~t drie gekopoelde systemen : 

1 . I e't water öat d" brandelementen or.:p:ec ft (een gesloten circuit) 

2 . een tussenkoelin~ , die oo ?ij, heu·t de uarmte door~ePft aan 

3. l.et derd0 sy&teem , dat rivier:r~tcr hm zijn of een koeltoren 

(met koelm~:~erJ. De:~" rivie:"" zou minstens 1 , 4 m3 water/sec. voor 

de koeling moeten kunnen afsta'ln, waa:::-na dit met een tempera 

tuursverhoginR van 5°C veer Ran de .,..ivter ~ordt teruggegeven . 

P~t tusGcnay3tcem dient te ~erhindcre~, dot radio•ctiviteit van 

11ct eer.:>te SJ.ateet:: i:. het derde syst~ol"" , het milieu , doordringt. 

tJet water Vl'ln het opsl<ip;b<>kkcnsteJ.sel vro:cdt. nemPlijk radio'ictief 

vcron :;reinir,d , <;'lar l!~ t b0:-;chadird.e , lekke 1 brandstofstaven steeds 

raóionctief matcri~nl te voorsc~ijn komt . Dit water moet dan ook 

~teede. E_ezui,~rè v;orde'l d0or -r.:.ltratie en de~tillntie> . Het ster k 

geccucentrecrdP radio~-:;;,;_C'FC : fvnl, drlt hierbij terugrewonnen 

wordt, ••o:!"dt in \" '"H.n vtrnukt en nr.Por <;Cn ~outr.ri.jn gE>transportccrd . 

Zo v·ordt per d .g not=: ~lti~d 3.J- lCO cu .. 'ie ann :~~dioactief materiaal 

nan het wat 1r v"'n o-- o;o>lA.gbek!<.eu::; onttro1~kcn 1 een hocveelheid 

straJing, èie v-ir.. de lor~r:en in het b ch"tïn p-c bracht de dood v~m 

35- 100-duizand mcnsc, ~ou ve~oorz"~cn! E~n duizendste cur ie , op 

deze \'Jijze ongenomcr L> pameli.i!c re<>dr> dodelijk ~ 

( 'an di't krie.t~JheJdcre water :~n men overifcns b~st e ~n slok 

drinken, zond~1' 1r.el.;een d"lod ne0.:- te v~llc::t, zoAls rondlcidecrs 

'uit de gran' ,na bciangs~ellcnde nolitici zo ~rang tonen, 

t~neinde te demon~trPrcn aan de ba3ockcrs hoe ontzettend 

veilig dit wat0r . en dus de p;eu1~l opslngplaats, wel is ! MaAr 

(·r zijn ,,,rol hond~rd r.ti.ljoer slokjes no(1ir; om het bnssin te legen 

bovendien zal men wel :...o slim .6ijn om bij de uitlR""t V"ln de zui

verings~nstallntie 't~ tappen!) 

V;at no,;; aan r!ldioact.:.viteit in hat v.ntcr van de opslagbekkens 





onderscheiden in rliu welke optre~~n hi~ normaal beririjf (A) en die, 

welke ontatnan door png~lul<.ken (.a'. 

A. Bij nornJtial bedrijf' wot•dt er in ieder geval voortdurend rl:'dl.o

~ét iviteit in he t milieu ge l oosd (zie boven). n~~e kan zi~n v~a 

de voe~~el~~t~na in levende or~~n1~~~n ~e~eldiR concentrer en . 

Onschadeli;jkt) minimum-dCJs~s bestaan bovendien ni.et! 1 Volp:ens do 

aafl\rragers vo.n df• verp;ur~ninp; vonr rie bouw ?.al cte radio~ et i vi te i t 

o pna me doo r 
planten 

v.qn ,;p oro,·e··~"'lf. nic:. l•cvc·n een vm-.t~»ll .. ik<l (mA~r d:.lflrdoor nog 

niE~t f!:E'ViHlr1oz"!) p;reM~WMt:t•l'le ujtt::.oMcl'l. Vat di..t soort hewerinp;en 

ln do prAktJ.jlt w~ard zijn l~ert rio o~1i''f.'!·iünP'I'-3ff'lbriek te Karl~ruh 

waar bul.ten de f.qhriekr-d.~n·ei' :>.P .... r vec1 hopPre str~Jinr;e~doses 

werden ~emeten d~n door de f~briO~ WPrden Op~P,eVCR. 

In ho~verrc de om~evin~ last z~l ondervinden van de w~rmte

ófgift e is no~ onouiuelijk. 

"R . Door dt- 7.ePr Ct">mpacte st~ntttlin~ v:'n ~<' " ... ,:tnd~tofp).em.e~ten i.n de 

bekkens zou h<>t ;<llter er V•)nr k 1 \0nf'n ?.orp;en, dat d• koP.lbP.kkPnn 
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kernreacties zouden gaan vertonen van het splijtingstype , m. a . w. 

dat hier en danr de brandstofelementen weer net als in de kern 

reactor tot sterke energie produktie zouden kunnen komen . 

Dit zal p;ebeurE>n !ils er fouten p:cmaakt "'Orden met tiE> afscherming 

tioor boriumplaten (deze platen absorberen neutronen , en verhinderen 

~aardoor de 1cernsplitsin~) . Hierbij zou zoveel energie kunnen~vrij 

komen , dat de installatie (of delen daarvan) vernietigd zou worden , 

waardoor grot~ hoeveelheden radioactiviteit in het leefmilieu 

zouden kunnen komen. 

AJ s de ventil.qtorfm .. lt.~.. J.' eE>n korte tijd ui t v allen , vormt er zic h 

zoveel knalgas in de lucht bo·1cn de bekkens , dat het keinste vonkje 

eP.n enorme exp1 osie. te weeg zou brengen . Ook dn.n zouden (grote) 

èelen van de L <>tallatie !1et kunnen begeven , met bovengenoemd 

gE>volg. 

Bij het uitvallen van de koeling zou het koelwater in de bekkens in 

cnk8le uren vnn 40°C tot aan het kookpunt gebracht worden , waardoor 

grote hoeveelheden radioactieve ~~terdamp door de schoorsteen ge 

loosd zouden worden. Zou de koelinR dRn no~ niet hersteld zijn 

dan komer. de brandstofstaven bloot te lig~en . Deze zullen dan tot 

het smeltpunt vnn de metalen omhulling verhit worden , waardoor 

de ~ehele radioactieve inventaris van de splijtstofstaven vrij 

zou komP.n ! 

1 ~t ~uitse ins~~tuut voor de reactorveiligheid van de TÜV (Tech

nisch Überv:achunp:s Verein) heeft vastgesteld dat door zo ' n ongeluk 

een hoeveelheid radioactief afval zou kunnen ontsnAppen , dat ~ 

stuk land gel:h_il~'\on P. n derde deel V'\n de Bondsrf'publiek voor 

zeer vele .jaren O:iBmWONBA .. R zou ";orden en in hGt getroffen gebied 

ELK LEVEN VERNIETIGD zou worden! ! ! 

(Ahaus - V'interswijk slechts 23 km ! ) 

De koeling kan door de volgûndc; oorzaken uitvallen: 

- breuk VRn de transportleiding , wa~rmec k~clwater van de rivier 

naar de opslaginstallatie ~evocrd wordt, 

- storingen in de pompbuizen, 

- aaràbAVing , 

.. het neers .. orten van een vliegtuip;, 

- sabotage . 

Ook de p:evaren, die de ve E·lvuldi~c transporten met zich mee 



- ):'-

br~np-to n cii.~nto n in ht>t OOfl' sr~howlPn tf'! v1ortien . All f"en al om ne 

ouala~pla~te t~ vullen ~ullan ?f0 tr~nAonr tf"n mo~t P n nl~st~ 

vi nde n . 

'.VA fl? m1 GRIJPT DE OVl'!?iiBTI' . JJJH OOK DB Cl!;HE}o;t·,n: , H !J:;ll tl u;rr n:, 
l'r~R\VIJL DE: Gi•:GEVt·:~.f:i ( Dit:: .~U i. lJJ : LJJK </00H ; ICHZl:.Ll'' SJ RBKF.l\ } 

zo EENVOUDIG DOOR IF:DERE'i:N '.i'E \CH1'BPHALHl ZII v i'l! 



I 'OOPDENT. ~J!)T 

Atoomenerpie 

Curie (Ci) 

Halveri np . .;t:::..jd 

Kalkar 

Ke.,..nreactor 

Kernsplijting 

L .Jï;.l . ,.1 

Lichtw"lterre"lccor 

Plutonium (Pu) 

Tlutonium- econoreie 

' . 

bij kernsplijtinp ko~t een vrote hoeveelheid 
energie vrij, h~t~ij ongecontroleerd zoals in 
atoor1hvmr.1en , hetzi,j ,r;econtrolecrd zoals in kern 
reactO!'en. Deze energi~ wordt atoom- of kernener
p:i~ gencenid. 

eenheid voor de hoeveelheid van een radioactieve 
&t~! : l curie i~ die ~oeveelheid van eeÏ

0
radio

~ctievn ~tof, w~arin per seconde 3,7xl0 atooo 
Jrcr 'en :=;n~i i'•,C.1. 

•;ijd nndi::; ··cH"r , E"" :-qjj o~"'tie'iC stof om de helft 
7~n zljn uc~:\i•eit t . u.v. vcrv~l te verliezen . 

:'.ie sa~ lle kwe.ekl'e 1c to~. 

eer. .Lr.st~ll"ltic ~·aarin J:c:.-neplitsint-· Ol' een Be 
con"' .cn.'.ecràc w;.j.,..·· r-la:'lt" \'indt. 

een om ... ,_:t··~; n{, v~.·. 'e a:oom.:e:-n, _:akennerkt door 
he c splijt<"n van Ct:U :-ern in tenm::... .. ste twee an 
dere kernan en E-C "l ::1nt.o.l neutronen e!J. door het 
vrijkn~en va~ <"en r0latiet grote hoeveelheid 
enr~r ie?. 

hE:t L;:H)dc.s Bntltlic: lm.,·..,pl"1::1 Vl . t)it nl~n voor
zi'"'c .:ïr een f'ro">trr'talir;e •üthn~idine- van de 
zw.1r• ("Grvnilc>"l<~~) indu:s .. rie i.1 de duitse deel 
~>t.:-.Ftt Qi,jnl"-'"ld · ''c:;+,falen en een 1-)choevc da"lrvan 
-·n ullbre~di~c Vdn het R~~tR2 kerncentrAles , 
Lolo:!"1Centr::le:--. "' olJ.~.>ce;'l-'-r"lles dicht tep;en de 
noat~cldnrse grens. 

J:;;.t.,...:.cl· WA"~· :;l:: Jer'urui.!tte sT:lijtstof de splij 
~in",proALkt n en hei yevormd~ ~lutonium worden 
-:c>r r<i,ju

2
)5; r..e-: te:rur:r~..;~·:,1nnen uranium bevat no17, 

c.q . 1% 1J en p;::nt 7crut· n·, .. ,r een verrijkin~s-
. nstall'l~lt • 

<.oi.t niet ilt ,;_ n"tnn:::- voo:-kor..end E!lt:mcnt wordt 
~evorr.ld in '>:ürnrer-~ctoren. 2)g Pu is ook G-pli.it 
ba!3r en ]:;'Jn -'lls :-pli,jtHtof in kenrnRctoren en 
atoomho1me, worden gebruikt. Hev is bijzonder 
[!"iftlP: i:tdit;Jo h(::t i·1 l")tlorlosb~rc vorm wordt in
geader.lo. 

f'conrmi0 die ~ n h-t·n· en rgicvoorziEmin~r volledip 
-'lfhankeli,ik is V'ln ,qtonn. enf'r~iû-. met Alle gevol
fH n diE' d'l·lrn n verhonden zi..in .. 

·. 



~3dioactiviteit ePn proces w~~rin instabi Jle atoomkernen s9on
t~~n overp.~~n in een st~bielere vor~ , wa ~ rbii 
enP.rf"ie vrijkomt en meest~l e( n nieuv• :"ttoom
soort wordt ~evormd v~n hetzelfde of v~n ~en 
ander element . Bi .i dit proces ontst"\ "'t met.st.:ll 
rndioqctieve stralin~ . 

~nelle kwcokreactor een kr;rnreactor w.:prin ti .iàens hf't normqle pro
ces door reactie v~n snelle neutronen uit het 
niet r;emak.kelijl· splijtb!lre 238 U, 2~<1 Pu wordt 
p:el"roduceerd , dnt geschiJ·t is als spl ijtinps
materi!l~l vonr ~ewone kernre~ctoren. 

Tri tium zee r zwnqr w~terstof . ~ritium zendt Pen z~chte 
str:? l ing uit en he•· ft een halveri ngstijd van 
12 , 3 ,j "V3.r . 

U . C . N. Al me l o ur n mverrijkinf." , dat wil 7.ep;f"en men vergroot 
met behulp v~n Ult racentrifures het gehqlte van 
het splijtb~re best~nddeel v~n ~tonmbr~ndstof , 

ofw, 1 mP.n vergroot het l"ercentnve ura~n -235 
(spli j tha r) in het menp.sel , d~~ de nntuur le 
vnrt , uraan - 2)5 en ur~1n-2~R <niets lijtb~1r) . 
\ls het percent~F~ v~n 0 , 7 Cnatuurlij~ uraan) 
tot ongeveer 3% on~evoerd is , is de concentr~
tie v~n de snli~tb1re ur~~n~tomen ~root ~enoep.; 

Feworden OM er e~n zich ~elf n~~ang houdend 
spli jtproces in te l1ten ontst~~n: dn rtoc be 
hoeft men slechts een voldoende grote hoé veel
hcid v~n het verrijkte men!sel onder WAter te 
houden . Ret 3%- ige menpsel is dus asehikte 
brnnds ~ of voor lichtwAtcrrractoren , tot ~elk 

t ype de meeste 8to0mreqctoren behoren . 
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