
Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

De Laka-bibliotheek

Dit is een pdf van één van de publicaties in 
de bibliotheek van Stichting Laka, het in 
Amsterdam gevestigde documentatie- en 
onderzoekscentrum kernenergie.

Laka heeft een bibliotheek met ongeveer 
8000 boeken (waarvan een gedeelte dus ook 
als pdf), duizenden kranten- en tijdschriften-
artikelen, honderden tijdschriftentitels, 
posters, video’s en ander beeldmateriaal. 
Laka digitaliseert (oude) tijdschriften en 
boeken uit de internationale antikernenergie-
beweging.

De catalogus van de Laka-bibliotheek staat 
op onze site. De collectie bevat een grote 
verzameling gedigitaliseerde tijdschriften uit 
de Nederlandse antikernenergie-beweging en 
een verzameling video's.

Laka speelt met oa. haar  informatie-
voorziening een belangrijke rol in de 
Nederlandse anti-kernenergiebeweging.

The Laka-library

This is a PDF from one of the publications 
from the library of the Laka Foundation; the 
Amsterdam-based documentation and 
research centre on nuclear energy.

The Laka library consists of about 8,000 
books (of which a part is available as PDF), 
thousands of newspaper clippings, hundreds 
of magazines, posters, video's and other 
material. 
Laka digitizes books and magazines from the 
international movement against nuclear 
power.

The catalogue of the Laka-library can be 
found at our website. The collection also 
contains a large number of digitized 
magazines from the Dutch anti-nuclear power 
movement and a video-section.

Laka plays with, amongst others things, its 
information services, an important role in the 
Dutch anti-nuclear movement.

Appreciate our work? Feel free to make a small donation. Thank you.

www.laka.org |  info@laka.org | Ketelhuisplein 43, 1054 RD  Amsterdam | 020-6168294

https://www.geef.nl/donatiemodule/index.php?gd=5658&taal=en
http://www.laka.org/videos.html
http://www.laka.org/indextijdschriften.html
http://laka.org/video.html
http://www.laka.org/indextijdschriften.html
http://laka.org/docu/catalogue/
http://laka.org/docu/catalogus/
mailto:info@laka.org
http://www.laka.org/
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Efficiënt met energie

Schone bronnen

Wat zijn de oplossingen?
Kernenergie is volgens sommigen onvermijdelijk als we de uitstoot 
van broeikasgassen willen beperken. Onzin! Greenpeace toont aan dat, 
zónder kernenergie, vóór 2050 de CO2-uitstoot in rijke landen met 80% 
naar beneden kan. Maar dan moeten we wel nu aan de slag.
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Slim en voordelig

Greenpeace laat zien hoe het 
anders kan: schoner en goedkoper.
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Onderzoek

Lobby

Actie

Wat u kunt doen

Wat doet Greenpeace?
Greenpeace werkt door onderzoek, overleg en acties aan 
een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu. Overal 
ter wereld stellen we milieuproblemen aan de kaak en 
stimuleren we oplossingen. 
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Belangrijke bronnen

IEA World Energy Outlook 2004 | World Nuclear Industry Status Report 2004 |
The economics of nuclear power, Greenpeace 2007 | Nuclear reactor hazards, 
Greenpeace 2005 | Verlengde opening Borssele: risico’s en kosten, Profundo 2005 |
Sufficiency of worldwide uranium supply, Greenpeace 2006 | Energy [r]evolution –
a sustainable world energy outlook, European Renewable Energy Council & Green-
peace, 2007 | Werk, kennis en innovatie: effecten van een duurzaam energiescenario, 
Greenpeace 2006 | Chernobyl nuclear disaster with critical analyses of recent IAEA/
WHO reports, Ian Fairlie & David Sumner, 2006 | Fact Finding Kernenergie, ECN 2007

1 Waarom is Greenpeace tegen kernenergie?

2 Kunnen we zonder kernenergie?

3 Een kerncentrale stoot toch in elk geval geen CO2 uit, 
zoals een kolen- of gascentrale?

4 Kan de moderne technologie het gevaar niet wegnemen?

5 Kan kernenergie ons eindeloos van energie voorzien?

Vijf vragen over kernenergie Meer informatie

Help mee en word donateur!
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