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Hevig waren de eerste
reakties. Geschrokken
waren WB. Geen verse
groenten. Geen koeien op
het land. Ondanks behoef
te aan verkoeling ••• •••
toch maar nIet zwemmen.

'- ~ We waren bang. Bang voor
• iets dat onzichtbaar was.

Waarom dan toch? Het gebeurde toch ver
van ons bed, helemaal in Rusland. Ons
kan toch ni et s gebeuren. Langzaam ebde
de angst weer weg. Alles gaat voorbij
- - ---- totdat ------ Er volgde een he
vige explosie in Dodewaard. Via extra
ingelaste nieuwsuitzendingen krijgen we
te horen dat de kerncentrale hevig in
bran~ staat en dat dui zenden mensen al
geëvacueerd worden. Nu pas wordt ik
echt bang. Vertwijfeld vraag i k mij af
wat ik moet doen weggaan vlucht of
apatisch blijven afwachten. Er viel een
lange lange stilte. Zelfs toen wist i k
niet waarvoor te kiezen.

Dodewaard, OOdewaard•••••de dode waard.
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DE REGERING OVER TSJERN08YL.

Herman Damveld.

Nog in mei was het de bedoeling dat er
in Nederland minstens twee kerncentra
les bij zouden komen, o,e, aan de
Eemshaven. Maar toen gebeurde het onge
luk met de kerncentrale bij Tsjernobyl.
Daardoor werd er op 7 mei in de Tweede
Kamer niet vastgesteld waar die nieuwe
kerncentrales zouden komen, maar had
men het uitsluitend over Tsjernobyl. De
regering zegde toe met een "werkplan
afwikkeling Tsjernobyl" te zullen
komen, dat voorgelegd zou worden aan de
Kamer. Dit werkplan is op 23 juni j.l.
verschenen. Opvallend dat het werkplan
valt onder de kop: "Vestigingsplaatsen
voor kerncentrales". Dit was ook de
titel van de nota's waarin de nieuwe
kerncentrales werden gepropageerd. Maar
ja: het beginsel-besluit om nieuwe
kerncentrales te bouwen is door de
meerderheid van de Tweede Kamer gehand
haafd.
De regering stelt dat er in verband met
het ongeluk te Tsjernobyl drie doel
stellingen waren:
* de stralingsbelasting van de bevol

king zo laag mogelijk houden, door
graasverbodvoor koeien, vernieti
ging van spinazie, beperking invoer
uit Oost- en Centraal Europa;

* het voorkomen van besmetting van mens
en milieu door binnenkomende vracht
wagens en goederen; dit zal "nog ge
ruime tijd de aandacht van de
regering vragen", omdat er in b.v.
Rusland waarschijnlijk goederen zijn
besmet met radioaktieve stoffen die
tientallen jaren gevaarlijk blijven;

* het voorkomen en beperken van onrust
onder de bevolking; daarvan stelt de
regering dat de onrust binnen de per
ken is gebleven; toch waren er 50
lijnen bij het informatiecentrum voor
verontruste burgers en 30 lijnen spe
ciaal voor boeren. De vraag is na
tuurlijk waarom de regering het voor
komen en beperken van onrust onder de
bevolking zo'n belangrijke doelstel
ling vond. Ook zou het goed zijn om
te weten op welke manier de onrust
beperkt is. Gebeurde dit door onvol
ledige of onjuiste informatie te ver-

strekken? Was de regering soms bang
dat door de onrust onder de bevolking
de kerncentrale-plannen voorgoed
kansloos zouden worden?
Oe regering vindt dat er verschillen
de studies verricht moeten worden. Op
enkele daarvan gaan we hier in:* er moeten normen komen voor de toe
laatbare dosis radioaktieve stoffen
in voeding en het milieu. Dus: voor
op'staat dat er radioaktieve stoffen
in voeding mogen zitten, de vraag is
alleen nog hoeveel!

* er zal voorlichting gegeven worden
over de stralingssituatie in de ver
schillende landen. Maar de voorlich
ting is uiterst belabberd: voor dat
ik op vakantie ging naar Zwitserland
heb ik geprobeerd te weten te komen
hoe de situatie was in de streek waar
ik zou verblijven. Dat was onbekend.
Ik kreeg de raad de Nederlandse am
bassade in Zwitserland te bellen!

* volgens de regering moet er naar ge
streefd worden dat de regels voor
aansprakelijkheid bij kernongelukken
meer wereldwijd toegepast worden. De
regering vergeet even dat de aan
sprakelijkheid beperkt is, zodat bij
een ongeluk de schade afgewenteld
wordt op mensen, ondernemingen, boe
ren etc., maar er komt geen voorstel
om via onbeperkte aansprakelijkheid
die afwenteling te stoppen. Oit zou
kernenergie namelijk te duur maken!

* de regering stelt dat Tsjernobyl aan
het licht heeft gebracht dat er meer
kennis moet komen over de manier
waarop radioaktieve stoffen zich ver
spreiden in het milieu. Dat moet on
derzocht worden. Maar nog bij het de
bat over de vestigingsplaatsen voor
nieuwe kerncentrales vond de regering
dat een dergelijk onderzoek niet no
dig was.

* de bestaande evacuatieplannen en
alarmregelingen zijn niet goed als
de gevolgen zich op grote afstand
voordoen en daarom moet er een stu
die plaats vinden. net als bij het
vorige punt vond de regering een der
gelijke studie nog in april j.l.
overbodig.

* tenslotte moeten er veiligheidsstudies
komen, want "na het ongeval in de
kerncentrale te Tsjernobyl is de dis-



kussie over de veiligheid van toepas
sing van kernenergie wederom losge
brand". Vreemd, deze stelling, omdat
de regering tot nu toe deed alsof de
kerncentrales veilig waren. De rege
ring ging een diskussie over de vei
ligheid uit de weg. Allerlei vragen
die te Tweede Kamer stelde over de
nieuwe kerncentrales werden afgedaan
als onbelangrijK of zelfs helemaal
niet beantwoord. Nu moeten er veilig
heidsstudies komen, ook voor Dode
waard en Borssele - die voor juli '87
klaar zijn. Het plan voor die studies
zal door de regering in september aan
de Kamer voorgelegd worden. De stu
dies zullen derhalve in een hoog tem
po verricht moeten worden.

Tot zover de regeringsplannen. Bij
studies die de regering wil laten doen
valt het op dat verschillende zaken
onderzocht moeten worden die de rege
ring in het voorjaar nog zinloos vond.
Het ongeluk met de kerncentrale bij
Tsjernobyl toont aan, dat de plannen
van de Nederlandse regering voor nieuwe
kerncentales onverantwoord waren. In
die betekenis is er een geluk bij een
ongeluk. De regering heeft echter
haast. Binnen een jaar moet de studie
naar de gevolgen van Tsjernobyl afge
rond zijn, opdat men op de oude voet
door kan gaan en nu eens door kan zet
ten dat er een kerncentrales aan de
Eemshaven komt.
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PLANNEN OPSLAG ATOOMAFVAL IN ZOUTKOE
PELS LIGGEN KLAAR.

Herman Damveld,

Het opbergen van atoomafval in zout is
met de huidige technieken mogelijk. Dat
stelt de onderneming Van Hattum en
Blankevoort (dochteronderneming van
Volker Stevin) in een nota die onlangs
is verschenen. De nota maakt deel uit
van de studies die gedaan worden in het
kader van het zogeheten Opla-onderzo~k.

Opla betekent: .f2s1ag op gnd, waar in
dit geval opslag in zout mee wordt
bedoeld. Het Opla-onderzoek is opgezet

door de regering en bestaat uit 20
deel-onderzoekingen. Al die onderzoe
kingen moeten begin 19B7 klaar zijn,
want het is de bedoeling dat er dan een
nieuw plan komt om de proefbotingen in
zoutkoepels door te zetten. De nota van
Van Hattum en Blankevoort is een van de
20 deelstudies.
Berekende wordt dat de opslag minstens
een half miljard en maximaal 1,6
miljard gaat kosten. De kosten hangen
af van de vraag of er nieuwe kerncen
trales bij komen of niet.
Ik zal hier niet in gaan op de vraag of
het rapport klopt. Zo zal ik b,v, het
grote verschil in kosten tussen aanleg
en een mijn in een zoutkoepel in W.
Duitsland en Nederland niet aan de or
de stellen. Ik zal uitsluitend
weergeven wat er bij opslag in een
zoutkoepel allemaal boven de grond zal
gaan gebeuren.
Het begint al bij de proefboringen:"het
werkterrein dient over een verharde weg
bereikbaar te zijn". Dus er wordt eerst
een verharde weg aangelegd en daarna
gaat men boren.
aij opslag onder de grond in een zout
koepel heeft men boven de grond een
terrein van 40 hektare nodig. De scha
chten en de daarbij behorende bedrijfs
gebouwen worden bij voorkeur in het
centrum van de koepel geplaatst. Dus
stel je voor: de top van de koepel bij
Gasselte ligt onder bossen. Voor de op
slag van atoomafval wordt er gekapt om
een terrein van 40 hektare vrij te
maken.
Op het opslagterrein moeten goede we
gen spoorwegvoorzieningen komen (Wor
den de spoorwegen hier speciaal voor
aangelegd? )•
"Afvaltransporten kunnen met een of
meerdere hekken omheinde bedrijfster
rein bereiken via een sluis op de
plaats waar de portier zit~' Er komen
aparte gebouwen voor tussenopslag van
de verschillende soorten radioaktief
afval. Er zijn gebouwen nodig voor de
behandeling van atoomafval, o.a. in af
geschermde ruimtes (hete cellen). Ook
komen er kantoren voor de stralings
dienst, EHBO, een kantine. In een spe
ciaal gebouw zal mogelijk besmet water
behandeld worden.
Aparte aandacht verdient de loods voor
de tijdelijke opslag van zout. Immers,



er wordt bij de aanleg van de mijn zout
uit de koeoei weggehaald. Daarop wil
men het atoomafval er in gaan doen.
Omdat dit atoomafval niet de hele zout
koepel vult, moet een deel van het zout
er weer in. Dus: eerst haalt men zout
er uit om het op te slaan in een loods
en later doet men een deel van het zout
weer terug in de koepel. In de nota
staat vermeld hoeveel zout in een loods
opgeslagen moet worden om later als na
vulmateriaal te kunnen dienen. Het gaat
om 322.650 kubieke meter. Dit is een
volume van 6 voetbalvelden op een rij,
met een hoogte van 10 meter. Het wordt
een loods van b,v, 600 meter lang, 50
meter breed en 10 meter hoog.
In de omgeving van de gebouwen en lood
sen zijn ook nog een schakel- en trans
formatorstation nodig. Voor een nood
centrale wordt ook gezorgd. Binnen de
afrastering komt een landingsplaats
voor helikopters. Bij de ingang van het
terrein wil men naast parkeerplaatsen
ook een garage voor brandweer en ambu
lance.
Het bedrijfsterrein wordt van de bui
tenwereld afgeschermd door een omhei
ning die 's nachts verlicht kan worden.
Dit in het kader van de "doelmatige
terreinbewaking". Er komen kamera's die
waar kunnen nemen wat er buiten de hek
ken gebeurt, terwijl langs de omheining
gesurveilleerd wordt. Opslag van atoom
afval onder de grond betekent derhalve
ook een vesting boven de grond. In het
rapport wordt met geen woord gerept wie
die bewaking gaat betalen en wie het
moet doen. Worden plaatselijke politie
agenten er voor ingezet, komen de kos
ten voor rekening van de plaatselijke
overheid?
Opslag van atoomafval in een zoutkoepel
heeft aanzienlijke gevolgen voor de
toestand bovenop de zoutkoepel. De be
staande toestand zal aanzienlijk veran
derd worden. Maar ook in een omgeving
verder van de top van de zoutkoepel
zijn er gevolgen. In de nota van Van
Hattum en Blankevoort staat dat na ver
loop van tijd de bodem zal dalen. "Bo
demdaling is een ongewenst
nevenverschijnsel van de konstruktie
van ondergrondse holruimten, en dient
tot het minimum beperkt te blijven."

Geen woord echter over de omvang van de
bodemdaling en de gevolgen die het kan
hebben voor gebouwen, waterschappen
etc. Wel staat er in het rapport dat de
bodemdaling zich over een groot opper
vlak zal verdelen. Met deze geruststel
ling moeten we maar leren leven.

ZOUTKOEPELS

Bij zijn afscheid gaf Burgemeester
Verspuy van Anloo de raad een advies
mee, om nooit toe te geven aan pogingen
om de zoutkoepels in de gem. Anloo te
gebruiken voor opslag van milieu on
vriendelijke stoffen zoals KERN- of
CHEMISCH AFVAL.
Bij tijd en wijlen duikt er steeds wel
weer iemand op, die de zoutkoepels ge
schikt vindt voor opslag van een of
ander soort afval, aldus Verspuy.
Een. goeie raad, maar waarom geeft een
gemeente dan toestemming voor sysmo
grafisch onderzoek van de bodem?
Volgens ons hinkt de gemeente op twee
benen.
Wel de gelegenheid geven voor mogelijk
heden om te komen tot vaststelling van
bodemstrukturen in onze gemeente en dan
waarschuwen voor 't loerend gevaar!
Goeie raad is nog altijd duur, hebben 8
en Wen de gem. raad hier er wel goed
aangedaan om zo'n vergunning af te
geven?
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AKTIE SCHOONSTROOM VAN MILEU DEFENSIE.

Op 30 augustus is de vereniging Milieu
Defensie met een nieuwe aktie van start
gegaan, onder het motto "schone ener
gie: een taak voor uw energie
bedrijf."We staan voor een keuze: in
vesteren we het beschikbare elektrici
teitsgeld in grote milieuonvriendelijke
kern- en kolencentrales of stoppen we
het in vergaande brandstofbesparing en
doelmatig energiegebruik, windenergie,
warmtekracht-koppeling en dergelijke:
het Alternatief.
Vereniging Milieudefensie vindt dat de
energiebedrijven een belangrijke rol
bij het Altenatief kunnen spelen. Onze
boodschap is niet moeilijk: er moeten
bij energiebedrijven mensen worden aan
gesteld of worden vrij gemaakt voor
brandstofbesparing en doelmatig ener
giegebruik.
Vereniging Milieudefensie gaat daar in
het najaar van 1986 een campagne op
voeren. Een beter moment om een derge
lijke campagne te voeren is er volgens
ons niet, nu de besluitvorming rond de
nieuwe kerncentrales in een impasse
zit.
Oe campagne heeft de naam AKTIE
SCHOONSTROOM gekregen.

WAT MOET ER GEBEUREN

Oe meeste energiebedrijven hebben geen
mensen die lokale elektriciteitsopwek
king of brandstofbesparing als hun
dagelijkse werk hebben. Uitstekende
plannen lopen stuk op gebrek aan mens
kracht. Geen onderzoek in die richting,
geen jaarprogramma's of planning, en
geen uitvoering van projecten. Het komt
eerder nog voor dat een energiebedrijf
initiatieven van particulieren voor
doelmatig energiegebruik "afkoopt" met
een aanbod van een lagere stroomprijs,
als ze maar geen windmolen of warmte
kracht-installatie plaatsen. Soms
plaats een energiebedrijf een warmte
kracht-installatie, een warmtepomp of
windmolen "om ervaring op te doen".
Uitstekend natuurlijk, maar we moeten
zoiets niet verwarren met een structu
rele aanpak van het Alternatief, of met
een beleid waarmee grote centrales een
passender rol krijgen toebedeeld.

Een nieuwe dienst Energiebeheer of
Doelmatig Energiegebruik bij het ener
giebedrijf met eigen mensen, een eigen
budget en gunstige gemeentelijke en
landelijke randvoorwaaroen 1S oe
sleutel tot succes. Daar waar lokale
electriciteitsopwekking tot ontwikke
ling kwam was het vaak te danken aan
actieve wethouders of enthousiaste men
sen van energiebedrijven. Tot nu toe
waren dat toevalstreffers. Vanaf nu
moet het echter een uitzondering zijn
als er niets gebeurt!

materiaal

voor de aktie is goed materiaal be
schikbaar:
* een affiche* ëen inhoudelijke nota, samengesteld

door het Centrum voor Energiebespa
ring over het nieuwe takenpakket van
de energiebedrijven vanuit een milieu
visie.* een eisenpakket waarmee energie
groepen de energiebedrijven en lokale
politici kunnen benaderen.

*~ aktie handleiding met voor
beeld brieven, tips, hoe te werk te
gaan enz.

* feestartikelen
neemt een gemeente of energiebedrijf
b.v. een goed initiatief, dan kan dat
initiatief in het zonnetje gezet
worden. M.O. zorgt voor een grote
houten zon, spandoeken en dergelijke.

Geinteresseerde groepen en personen
kunnen contact opnemen met Johan Bakker
van Milieu Defensie.
Tel. 020 221366.

..,



Landelijk Platform Tegen Kernenergie

NIEUW AKTIEVORMEN

Mogelijk gaat het andere groepen in de
lande niet veel anders dan de groep
waar ondergetekende deel van uitmaakt:
we praten al maanden over nieuwe akties
maar er komt niets uit. Het gevolg is
dat de groepsleden zich concentreren op
dat wat er nog wel gebeurd. Verder is
het verhaal dan dat er te weinig te
doen is, de mensen raken geirriteerd,
de interesse daalt, er wordt afgehaakt.
Landelijk is het niet zo heel veel an
ders. Het Landelijk Platform Tegen
Kernenergie hoort vanuit de regio's
weinig over nieuwe aktievormen en heeft
dan wat dat betreft weinig door te
geven.
Hoe brengen we daarin verandering?

Al pratende over nieuwe aktievormen kom
je op verschillende punten waaraan
zulke aktievormen zouden moeten vol
doen. Als je ze opschrijft heb je een
signalement. Natuurlijk zijn er ver
schillende signalementen mogelijk. Als
je anders kiest krijg je een ander sig
nalement.
Een mogelijk signalement is:
* vriendelijk, gemoedelijk, geweldloos;
* kreatief;* inspirerend tot meedoen;* inspirerend tot mee blijven doen;
* bewustwording in de hand werkend;
* politiek effectief.

De grote vraag:
welke nieuwe aktievormen voldoen aan
zo'n (of een ander) signalement?

We roepen iedere lezer en lezeres van
dit stukje op om te brainstormen over
bovenstaande vraag. Verwerp je ideeen
niet ook al lijken ze zot. Mogelijk dat
we uit gekke opmerkingen en aanmerkin
gen toch iets aantrekkelijks kunnen
destilleren.

Het adres voor je ideeen is:
LPTX.
p.a. Milieudefensie,
2-de Weteringplantsoen 9,
1017 ZO AMSTERDAM.
Met beste groet, Dirk.

INFORMATIEF

Na Tsjernobyl reageerde het westen dat
zoiets hier nooit kan gebeuren en dat
hun kerncentrales veiliger zijn.
Is dat werkelijk zo of is het voor hun
moeilijk toe te geven dat zoiets hier
ook wel eens kan gebeuren. Toch valt er
onrust in hun reakties te bespeuren. De
westduitse bondskanselier Kohl heeft
gezegd dat de rol van kernenergie in de
toekomst moet worden teruggedrongen,
maar zo voegde hij eraan toe, het zou
een ramp zijn voor de westduitse eco
nomie als plotseling gestopt zou worden
met atoomenergie.
Inmiddels hebben twee wetenschappelijke
bureaus in opdracht van Bonn onderzocht
of kernenergie onontbeerlijk is.
Het Rheinisch Westfalische instituut
voor economisch onderzoek uit Essen,
traditioneel voorstander van kernener
gie en het Ecologische Instituut van de
universiteit in Freiburg kregen in juli
opdracht het onderzoek te doen.
De conclusies van beiden zijn dat het
uitschakelen van de westduitse kerncen
trales beslist niet betekent de econo
mische en maatschappelijke ondergang
van het land.
Volgens dit onderzoek hebben de west
duitse energiecentrales een overcapici
teit van 46 procent boven de topbelas
ting.
De stroom prijzen zullen nauwelijks
stijgen en de industrie zal worden ge
stimuleerd om zich in innovatie-projek
ten te storten. Ook in Italie is een
felle discussie aan de gang tussen
christen democraten en socialisten over
stoppen of doorgaan met kernenergie. Na
Tsjernobyl besloot Rome de bestaande
kernplannen te bevriezen. In Polen gaat
men door met de bouw van hun eerste
kerncentrale. Deze centrale wordt met
behulp van Rusland gebouwd in
Zarnowiec. Drieduizend inwoners van de
poolse stad Bialystok hadden in een
petitie om stopzetting geeist. Bialy
stok is de grootste stad in Oost Polen
die na de ramp van 26 april te maken
kreeg met ernstige radioactieve besmet
ting. In Nederland heeft men besloten
om de bouw van nieuwe kerncentrales uit



WE MOETEN KIEZEN!
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te stellen. De Nederlandse regering
heeft het Internationale Atoombureau
gevraagd een veiligheids onderzoek te
doen in de kerncentrales van Borssele
en Dodewaard. Dit bureau is opgericht
ter bevordering van kernenergie. Dit
bureau wordt nu gevraagd, of zijn eigen
veiligheids richtlijnen wel voldoen.
Het afkeuren van de beveiliging in
Dodewaard en Borssele zou betekenen dat
de veiligheid van alle kokend water en
drukwaterreaktoren in Europa twijfel
achtig is. Zover zal het bureau nooit
gaan. Dit onderzoek van de regering is
gewoon een truc. Als ze zich echt van
een goede zijde wil laten zien moet ze
een groep onafhankelijke deskundigen
inschakelen voor een veiligheidscon
troie. De vage belofte voorlopig van
nieuwe kerncentrales af te zien is
gewoon een goedkope afleidingsmanoeuvre
en daar past zo'n onderzoek mooi in.
Niet omdat kernenergie echt nodig is
maar omdat er al zoveel geld in is
geinvesteerd, zoveel carrieres, aanzien
en macht mee zi jn verbonden. ''De aarde
kan geen plaats bieden aan zowel leven
als nucleaire technologie", zegt de
Zweedse natuurkundige en Nobelprijs
winnaar prof. Hannes Alsven terecht.
"Een ervan het leven of de nucleaire
technologie zal voor altijd begraven
moeten worden".

Reactol:naam

1. Bel:ke1ey Unit A
2. Berke1ey Unit B
h Bradwell Unit A
4. BradweIl Unit B
s:- Calderhall Unit A
6. Calderhal1 Unit B
7. Calderhall Unit C
a. Calderhall Unit 0
~Chapelcross Unit A

10. Chapelcross Unit B
11. Chapelcross Unit C
~Chapelcross Unit 0
13. D~eness-A Unit A
14. D~eness-A Unit B

Capaciteit KWCeJ

138
138
125
125

50
50
50
50
3S
35
35
35

205
205

Netaansluiting

1962-06
1962-11
1962-07
1962-11
1956-08
1957-02
1958-03
1959-04
1958-02
1959-05
1959-11
1959-04
1965-09
1965-11

Tsjernobyl

De conferentie van het Inter
nationaal Bureau voor
Atoom Energie UAEAJ deze

week in Wenen over de oorzaken
en gevolgen van de catastrofe in
Tsjernobyl heeft niet veel nieuwe
gezichtspunten opgeleverd. Als
verwacht werd de oorzaak van de
catastrofe toegeschreven aan
verregaande blunders van expel'i
menterende operateurs. Oe reac
tor zelf was veilig, zo blijft men
verzekeren; hij moet alleen nóg
iets beter worden beveiligd tegen
de immer falende mens, die zich
niet aan voorschriften houdt en
zelfs automatische beveiligings
systemen uitschakelt.

Eveneens als verwacht wordt
de schatting van de omvang van
de schade steeds hoger [alleen in
de Sovjet-Unie niet 6000, maar
25000 extra kankerslachtoffersJ
en de pesiode waarin de gevolgen
van de catastrofe nog voelbaar
zijn, steeds langer [tot zeventig
jaarJ.Maar de Sovjet- Unie en het
IAEA (het propageren van kerne
nergie is een van de doelstellingen
van dit institwt) blijven vasthou
den aan deze vorm van energieop
wekking. De vraag rijst hoe groot
een kernramp moet zijn om in dat
gezelschap enige twijfel te doen
ontstaan.

Kern van de zaakis en blijft. dat
kernenergie niet de veilige. scho
ne, vrijwel. onuitputtelijke en
goedkope vorm van energieop
wekking is. die ons altijd Is voor
gespiegeld. Verwoede pogingen
dat valse beeld te handhaven zijn
weinig realistisch en zullensteeds
weer hardhardig door de werke
lijkheid worden achterhaald. Die
pogingen blijven echter de be
antwoording in de weg staan van
de enige. echt wezenlijke vraag:
zijn we bereid de hoge prijs voor
kernenergie te betalen of beslui
ten we er van af te zien tegen de
prijs. dieons dat kost.

Waarbij nog vastgesteld zij. dat
de voornaamste les uit "Tsjerno
byl" is dat de gevolgen van eenca
tastrofe zich blijken uit te strek
ken over een veel en veel groter
gebied. dan ooit voorzien in enig
rampenplan.

Naast de hierboven genoemde 14 reactoren zijn buiten de kweekreactor in
Dou~.eay ook alle andere Britse kernreactoren C3~in totaa1l niet voorzien
van een extra 'containment' {beveiligingsmantel van gewapend beton om bij
een ernstig ongeval vrijkomende radioactiviteit binnen te houdenl.
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Informatiefolder ongeval Tsiernobvl

Greenpeace heeft een informatiebundel
tje uitgegeven, waarin een aantal
vragen worden beantwoord, naar aan
leiding van de ramp bij Tsjernobyl. Het
eerste deel geeft informatie over de
aard en gevolgen van radioactieve stra
ling. Het tweede deel bestaat uit de,
tot het moment van publikatie, bekende
gegevens over de omvang van de ramp.

***
Uitgave Greenpeace Nederland mei '86
Prijs f 2,50 (incl. porto), gratis voor
Greenpeace donateurs. Te bestellen door
storting van f 2,50 op postgiro 3955530
t.n.v. Greenpeace te Amsterdam, o.v,v,
de titel.

Energiezuinige nieuwbouw in de stads
vernieuwing.

Het energiezuinig ontwerpen van nieuwe
woningen in het kader van de stadsver
nieuwing, kan leiden tot halvering van
het gasverbruik in die woningen. Dit
word bereikt door een slim ventilatie
systeem met weinig warmte verlies.
Kiest men bij het ontwerpen bovendien
nog voor een collectief verwarmingssys
teem met een zuinig warmte/krachtin
stallatie, dan wordt de besparing nog
groter. Een en ander blijkt uit een
rapport van de Interfacultaire Vakgroep
Mulieukunde van de Universiteit van
Amsterdam. Het rapport gaat uitgebreid
in op de technische en financiele as
pecten van de verschillende voorge
stelde maatregelen.
Te bestellen bij de Interfacultaire
Vakgroep Milieukunde U.V.A. Plantage
Muidergracht 14
1018 TV AMSTERDAM
Tel.: 020 5223206
Prijs: f 10,= (in~l. porto).

***
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I'~' ',. . Vijfhonderd jaar na
Columbus ontdekken
Indianen Europa. De
film Het is de Aarde
die Huilt geeft een
beeld van hoe ver
tegenwoordigers van
de inheemse bevol
king van Amerika
aanki jken tegen

onze westerse beschaving. In deze film
geen romantische plaatjes van de
authentieke, onbedorven Indiaanse cul
tuur. Filmcamera's kunnen ons daar wei
nig over leren.
Opgegroeid in 'de buik van het 'Mon
ster', proberen vier Indianen ons te
waarschuwen. Aan den lijve ondervonden
zij wat de tol is van de onbegrensde
technische vooruitgang. Naar zij vre
zen zal die. ontwikkeling steeds opnieuw
en steeds weer andere slachtoffers
eisen. In de tachtig minuten durende
film wisselen gedichten van leslie
Silko, liederen van Floyd Westerman, en
interviews met John Graham en 8ill
Wahpepah, elkaar af. De camera reist
met hen mee naar plaatsen die zij als
typerend zien voor onze westerse cul
tuur, zoals de kerncentrales in Doel en
de vliegbasis bij Woensdrecht. Ze komen
ook op lokaties waar wijzelf veel
minder problemen mee hebben, zoals de
dierentuin Artis en het Rijksmuseum
voor Volkenkunde. Plaatsen waar dege
nen, die de wildernis hebben bedwongen,
hun trofeeen tentoonstellen. Als Floyd
Westerman de achter glas opgesloten
mummies ziet, stokt de adem in zijn
keel. Zijn verre voorouders hebben hier
elke betekenis verloren. langzaam wordt
duidelijk, dat we met het verwoesten
van de Indiaanse cultuur, en het los
laten van onze band met de natuur, we
uiteindelijk ook iets in onszelf heb
ben gedood•••

lezing professor dr. E. Grimmei uit
Hamburg, (in de Nederlandse vertaling)
over de zoutkoepels bij Gorleben, ge
houden op 13 mei j.l. in Gasselte, te
verkrijgen bij de Milieuraad Drenthe

Hertenkamp 6
9401 Hl ASSEN
05920 12585.



Kalkar stopgezet!

Na 15 jaar strijd van de antikerneQer
giebeweging in Nederland en in de BRD,
heeft de deelstaat Noordrijn Westfalen
besloten de laatste vergunningen voor
kalkar niet te verstrekken. Als reden
noemt men technische problemen maar
waarschijnlijk is het besef na Tsjerno
byl nu eindelijk doorgedrongen, dat
kernenergie niet kan. Er is een kleine
kans dat de Bondsregering de beslissing
ongedaan zal proberen te maken, maar
daar gaan jaren van juridisch touw
trekken overheen.-

Nieuwsblad vlh Noorden 16 sept. j.l.
Van onze redacteur in Den Haag.

DEN HAAG Minister de Korte (Econo
mische Zaken) heeft acht ton beschik
baar gesteld voor een energiebespa
ringsprojekt in de drie noordelijke
provincies en de kop van Overijssel.
Het projekt behelst de aanstelling van
vier deskundigen op het gebied van
energiebesparing. Zij zullen scholen en
kleine gemeenten gaan helpen met het
maken van plannen op dit terrein. De
helft van het beschikbaar gestelde
bedrag komt uit de pot van het Inter
graai Structuurplan Noorden des Lands,
een hulpprogramma voor het Noorden.
Over een jaar zal worden bekeken of het
projekt zin heeft gehad en landelijk
navolging verdient ••

ZONNEENERGIE

Water via zonneenergie in Doodstil
(gem. Kantens).

Moesten de koeien eerder het water naar
boven pompen, door met hun neus tegen
een handel te drukken, nu zorgt de zon
voor voldoende water in de drinkbakken.
~en elektromotor en accu zorgen voor
het oppompen van het water. Daar ook
vogels gebruik maken van deze drink
plaats, geeft het wel extra werk voor
de boer, hij moet nl. eens per week het
zonnecellenpaneel ondoen van vogelpoep.

WINDMOLEN NIEUWS.

Willem Kuiper uit Assen schakelt ener
gie bedrijven uit. Twee jaar geleden
schakelde hij voor de verwarming van
zijn woning over op zonnecollectoren.
Over een paar weken kan ook het elek
triciteitsbedrijf een klant afschrij
ven. Kuiper gaat het met wind proberen.
Hij heeft de elektriciteitsvoorziening
in zijn woning van alle kanten doorge
rekend, waaruit bleek dat er voldoende
vermogen wordt verkregen voor huishou
delijk gebruik. De windmolen maakt deel
uit van het totale energieprojekt van
Kuiper, die twee jaar geleden drie zon
necollectoren installeerde. Dat systeem
blijkt prima te voldoen voor de verwar
ming van zijn woning (180 vierkante
meter) en voor de warmwatervoorziening.
In een strenge winter springt een hout
kachel bij.



Spaanse kerncentrale I t'.
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gesloten na profilemen
TARRAGONA (AP, AFP) - De kern

centrale ASCO In de noordoostelijke
Spaanse provincie Tarragona is gisteren
gesloten, nadat de centrale dit weekend
twee keer automatisch was stilgelegd.
Enrlque Pelra, de onderdirecteur van
het elektriciteitsbedrijf FECSA, de eige
naar van de centrale, weet dit aan pro
blemen met een klep waardoor koelwa
ter wordt aangevoerd. Er zou echter
geen gevaar voor de veiligheid zijn Re
weest.

Lek in nog nie t L.. et'
opgestarte Fransen t'f:l[,

1$"'-(x- ,
kerncentrale .
~IETZ/PARIJS (DPA, Reuter) - In

de Franse kerncentrale Cattenom In
het IlensgelJled tussen Franfirijk,
Luxemburg en de Bondsrep'ubliek
Duitsland Is zaterdag een koelwater
leiding gebroken. De breuk veroor
zaakte een overstroming. Volgens het
Franse elektriciteitsbedrijf EDF is
de veiligheid niet In gevaar gebracht.

De centrale Is nog niet in bedrijf geno
men maar wel was een van de vier reae
tore~ al voorzien van kernbrandstof. De
mlnister-presldent van de Westduitse
deelstaat Saarland deed na het incident
een beroep op de Franse regering de
centrale met op te starten.

De opwerkingscentrale in Sellafiel~,
In Cumbrla in het noordwesten van
Groot-Brittannië, Is na drie dagen bui
ten werking te zijn geweest zaterdag
weer in gel)ruik genomen. De centrale
was stil~elegd. nadat een te hoge radio
activiteit was gemeten In afvalstoffen,
die In de Ierse Zee zouden worden ge
loosd.

'I

~.i ~Eurol'ese landen storen

( zich niet aan regels voor
.. veiligheid kerncentrales'

BRUSSEL (AP) - De leden van de
Europese Gemeensellap negeren Be
meenschappelJjke vellJgheldsregels
v..or het g~brulk van kernenergie.
Sommige leden hanteren niet eens
hun eigen regels en er zijn staten die
hUD kernafval lozen In buurlanden.
Dat heert Stanle~ ClInton Davis, lid
van de Europese Commissie en belast
met nucleaire vellJgheld en milieu,
gisteren verklaard.

Davis uitte zJjnongerustheid over het
feit dat de Europese Commissie niet In
staat is om de kerncentrales In de lidsta
ten voldoende te controleren. Hli zei dat
zich al verschillende Incidenten hebben
voorgedaan en dat Europa In het geval
van een groot ongeluk niet In staat zal
zl.in om adequaat te handelen.

VS houden opnieuw~ .
kernproef in Nevada 2.f-7'

'B"b
L1\S VEG1\S (1\P) - In de woestijn

van Nevada is gisteren door de Verenig
de Staten opnieuw een ondergrondse
kernrroef gehouden. Het was de tweede
proe In acht dagen. De proef was de
vijftiende In de Verenigde Staten sinds
de Sowjet-Unie in augustus vorig jaar
eenzijdig een stop op kernproeven uit
riep. De bom had een kracht van minder
dan 20.000 kiloton TNT.

Westduitse
kerncentrale
stilgelegd &_" -P6
Door onze correspondent ROB MEINES 3' r

BONN, 2 juni - De minister van economische zaken van
Noord rijn-Westfalen, Jochimsen (SPD), heeft de thori
um-hoogtemperatuur-reactor van Hamm-Uentrop in West
falen, die sinds 10 april voor een proeftijd van een half
jaar in bedrijf is gesteld, laten stilleggen. Hij wil dat eerst
een storingsgeval van 4 mei totaal wordt opgehelderd.



Ongeluk in
kerncentrale
in Taiwan

In India heeft vandaag ander
half uur brand gewoed in een fa
briek van zwaar water, dat in
kernreactors wordt gebruikt.
Honderden gezinnen sloegen ol'
de vlucht.

Van onze redactie buitenland
"\:- TAIPEI/NEW DELHI - Zes
technici van een kerncentrale in
Taiwan hebben gisteren t kooldi
oxide ingeademd. Zij liggen in het
ziekenhuis.

Kernongeluk

Z. Afrika
JOHANNESBURG - BIJ een

brand In de kerncentrale van
Pellnaba, tussen Johannesburg
en Pretoria, zijn twee schoon
makers om het leven gekomen
en twee anderen ernstig ge
wond geraakt. Dit heeft Wy
nand de VUllen, directeur van
bet staatshedrijf voor nucleai
re energie, bekendgemaakt.
BIJ de brand zou geen radloae
t1vltelt.!!ljn vrljgfkomen.

VfLJe VOlk -c,,-v-'(}6

Interactie mens eu machine vormt
liet problgem in kerncentrales
Do Nr,è " al 0or onze redacteur pleiteren van kerncentr es. m
FELIX EIJGENRAAM de risico's van. die interactie te

verminderen is een verbetering
nodig van de opleiding van het
Russische reactorpersoneel. De
Russen hebben al aangekondigd
dat ze in de toekomst bij de oplei
din~ van hun personeel meer ge
bruik zullen maken van zoge
naamde replica-simulatoren, nage
bouwde kopieën van de regelka
mer waarin de adspirant-operator
via computersimulaties met aller
lei denkbeeldige reactorsituaties
wordt geconfronteerd. Een andere
mogelijkheid is het terugbrengen
van het aantal taken van de opera
tor door verdere automatisering.

Een veelbesproken punt tijdens
het congres vormden de radiobo
logische gevolgen van de ramp.
Het getal van 24.000 extra doden
door kanker dat dinsdag door de
IAEA-directeur voor nucleaire
veiligheid Dr Morris Rosen en
door de Sovjetgedelegeerde Leo
nid lIyin werd gepresenteerd
heeft aanleiding gegeven tot hefti
ge discussies. liet is opvallend dat
het daarbij juist de Westerse ex
perts waren die op de laagste cij
fers uitkwamen. Het verschil be
droeg in sommige gevallen zelfs
een factor tien.

De Nederlandse delegatie heeft
een persverklaring uitgegeven
waarin ze zich achter deze lage
schattingen schaart. In de verkla
ring staat ook dat het aantal extra
sterfgevallen door kanker in Ne
derland als gevolg van Tsjernobyl
15 tot 20 zal bedragen. De Ne
derlandse delegatie was nog niet
bereid tot het formuleren van
conclusies naar aanleiding van het
congres.

WENEN, 30 aug > "Veel Sov
jet-experts waren erg bang dat het
zeer zware ongeluk in Tsjernobyl
zou kunnen leiden tot de afschaf
fing van kernenergie. En dat zou
een tragische vergissing zijn."
Dat zei gisteren de Russische de
legatieleider Valery Legasov bij
de afsluiting van de vijfdaagse
IAEA-conferentie over de kern
ramp.Of de slotzitting werd een lijst
van 3 aanbevelingen overhandigd
aan de directeur-generaal van het
IAEA (Internationaal Atoom
energie Agentschap), Dr Hans
Bllx, De aanbevehngen hebben
vooral betrekking op onderzoek
en internationale samenwerking
op het gebied van reactorveilig
heid.

Volgens Legasov hebben de
Russen al het materiaal aan de
conferentie voorgelegd waarover
ze op dit moment beschikken, en
zijn ze bereid om ook in de toe
komst relevante nieuwe gegevens
aan de experts van de andere
IAEA-Iidstaten te verstrekken.

"We zijn", aldus Legasov, ..de
experts uit alle delen van de we
reld die op deze conferentie aan
wezig waren bijzonder dankbaar
voor hun talrijke vragen en sug
gesties," In de afgelopen twee da
gen zijn in vier afzonderlijke
werkgroepen de vragen aan de or
de gesteld die de andere delega
ties naar aanleiding van het Sov
jetrapport hebben geformuleerd.
In totaal waren het er zo'n zes
honderd,

Hoewel veel vragen elkaar over
lapten en het totale aantal aan
zienlijk kon worden teruggebracht
zijn volgens de Nederlandse dele
gatieleider Ir J. Van Daatselaar
de belangrijkste in elk geval wel
aan de orde gekomen. De Sovjet
delegatie heeft bovendien beloofd
dat zij de antwoorden op de reste
rende vragen zo spoedig mogelijk
via het IAEA zal geven.

Volgens Van Daatselaar hebben
de antwoorden van de Russen
weliswaar veel extra details aan
het licht gebracht. maar wat de
grote lijnen betreft weinig nieuws
aan het rapport toegevoegd.

De interactie tussen mens en
machine is door het congres alge
meen erkend als een fundamen
teel probleem bij het veilig ex-
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In het kader van het Projekt Lokaal
Energiebeleid (Centrum voor Energiebe
sparing en Stichting Milieu Educatie)
is er op 7 november een congres over
"Perspectief voor een milieuvriende
lijke energievoorziening".
Het projekt verleent kosteloos deskun
dige ondersteuning aan groepen, op het
gebied van allerlei besparings aktivi
teiten op plaatselijk niveau.
Voor meer informatie over het Projekt
en over het congres: Bureau E

Centrum Energie
besparing
Delft.
tel. 015 131260.
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Aktiviteiten van Vrouwen voor Vrede

26-9: Stilte-kring in Hoogeveen. Het
moet een hele grote kring worden! ZUL
LEN WE ALLEMAAL GAAN?? Ook lezers van
deze notulen zijn van harte welkom.
Verzamelplaats: Boerhoorn.
Tijd: 19.00u.
1-11: Op deze datum wordt het kruisra
ketten-besluit herdacht met een manife
statie rondom de militaire opslagplaats
in Oude Molen. Vrouwen voor Vrede roept
iedereen -dus ook mannen- op hieraan
mee te doen. Verzamelen om 2 uur aan de
poort Oude Molen-Zeegse met veel mate
riaalom de hekken te "versieren".
Daarna naar Cafe "Het Witte Hui s" in
Zeegse om na te praten. Inl. Alie
Veerman, tel. 05920 41733.
16-11: Brede Vrouwenconferentie te
Utrecht •
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STROOM UIT HUISVUIL.

NV IJsselcentrale en de VAM gaan samen
onderzoeken of elektriciteitsopwekking
uit huisvuil mogelijk is. Dit wordt een
projekt die nog nergens ter wereld be
proefd is. We hopen dat het onderzoek
tot resultaat leidt, aldus direkteur
Sisouw de Silwa van IJsselcentrale. Als
het doorgaat zal de produktie in 1992
starten.

WINDENERGIEPARK.in NOORDOOSTPOLDER.
NV IJsselcentrale wil een windenergie
park aanleggen in de Noord Oostpolder.
Het ontwerp voorziet in de bouw van
tien windturbines met 60 rotors op een
zogenoemde strekdam in het IJsselmeer.

WINOMDLENPARK DELFZIJL.
Dit moet een park met 28 windmolens
worden, die een gezamelijke capiciteit
krijgen om Delfzijl van stroom te voor
zien. Deze windenergie zal via het be
staande net aan de Hunze centrale wor
den gelevert. Waar men mee in onder
handeling is.

OUURZAME ENERGIE.
(is een uitgave van ODE)
In nr 8 Juni 83 kun je een goed over
zicht vinden van het aanbod op
WINDMOLENMARKT.

Nomen en adressen van groepen in
Drenthe e.o.

SCllOONOORD:

ASSgN (basta):

ANLOO:

ROLlJI~:

NOHG:

ZUlV\vOJ,DR/II(XJGEVEEN:

E}'IEN/ZlJID-IMRGER:

VlmNUAH:

ImHSHONIJ:

Volgens ons gevoel zijn er meer Anti
KerenergiegroefJen in t>renthe.
Weet U het kontaktodres t geef het ons
door.
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