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over

Risicogokken

Het rapport dat de Commis
.sie Reactorveiligheid deze
week aan de regering uit

bracht over mogelijk radioactieve
lozingen bij ongevallen met
(nieuw te bouwen) kerncentrales,
is een opmerkelijk en merkwaar
dig tweeslachtig document. Het is
een opmerkelijk stuk, omdat deze
commissie er voor het eerst na
drukkelijk in wijst op de grote on
zekerheden van risico-analyses..
Het schatten van kleine kansen
met grote gevolgen kan men
hoogstens doen in "ordes van
grootte"; het is een "tamelijk.on
zekere" bezigheid.

Daarmee vormt.dit rapport een
bom onder de twintig rapporten,
die inmiddels in het kader van de
herbezinning op kernenergie zijn
uitgebracht. Die zijn immers ge
baseerd op een. gedetailleerde en
als zeer zeker gepresenteerde risi
co-analyse van het Energie-on
derzoek Centrum Nederland
(ECN). Een groot' ongeval, waar
bij tien percent van de radio actie
ve reactorinhoud vrijkomt, is vol
gens deze ECN-studie wel uit te.
sluiten en volgens de Commissie
Reactorveiligheid "natuurkundig
niet onmogelijk en niet uit te slui
ten".

Het tweeslachtige schuilt er in,
dat ook de commissie de kans op
zo'n ongeval in ons land "echter
wel uitermate klein" blijft vinden.
En wil dat er voor eventuele nieu
we kerncentrales per reactor risi
co-analyses worden gemaakt, na
dat er eisen zijn geformuleerd
waaraan die studies moeten vol
doen. De commissie zweert, kor
tom, de risico-analyse als instru
ment niet af.

Dat had eigenlijk wel gemoe
ten. Immers: de commissie zegt
zelf dat "een eenduidig verband
tussen een storing in een kemre-

actor en een lozing van radioactie
ve stoffen niet is aan te geven."
Op zo'n oorzaak-gevolg-redenatie
zijn risico-analyses echter wel ge
baseerd. "Er zijn", aldus de com
missie, "vele vervolgketens van
gebeurtenissen denkbaar en met
verschillende kansen van optre
den."

Die kansen zijn niet te bereke
nen (het statistisch materiaal
daarvoor zal pas beschikbaar zijn
na vele Tsjernobyls) en worden
derhalve door deskundigen "inge
schat". Het begrip "kans" krijgt
daardoor echter een heel andere
betekenis dan de gebruikelijke.
De commissie wijst daarop. Het
gaat niet langer om een sta
tistisch en wiskundig benader
baar begrip, maar om een "des
kundig" gokje.

Daarbij wijst de commissie er
ten onrechte niet op, dat met de
kans op menselijke fouten zelfs
niet te gokken valt. Men kan niet
vertrouwen op de ervaring van
operators. Integendeel: het blijkt
dat ervaring en ro tine onder
stress juist tot fouten leiden. Het
zijn niet de onzorgvuldige, slordi
ge mensen die de meeste fouten
maken, maar de ijverige, plichts
getrouwen.

Dat probleem is ook niet met
verder doorgevoerde automatise
ring op te lossen.

Het is winst, dat nu ook op het
hoge niveau van de Commissie
Reactorveiligheid twijfel wordt
uitgesproken over de waarde van
risico-analyses. Het is jammer,
dat de commissie op basis van
haar eigen argumenten niet een
stap verder gaat en de risico-ana
lyse verwerpt als bruikbaar
instrument bij het beoordelen van
de aanvaardbaarheid van kleine
kansen op heel grote gevolgen.
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Een ongeluk met een (nieuw 
te bouwen) kerncentrale, 
waarbij tien percent van 

de radioactieve inhoud van de 
reactor in bet milieu terecht 
komt, ie niet uit te sluiten. Dat 
stelt de Commissie Reactorvei
ligheid in een advies aan de re
gering, dat vandaag i5 uitge-

Door onze redacteur 
wetenschappen Keee Wiese 

bracht. Het Energie-onderzoek 
Centrum Nederland (ECN) 
noemt een dergelijk groot onge
val in een eerder rapport wel 
uitgesloten, omdat d.e kans er op 
kleiner zou zijn dan één op de 
miljard per reactorjaar. 

Het ECN-rapport verscheen 
eind 1987 in een serie rapporten 
van de Stuurgroep Herbezin
ning Kernenergie, die na de 
Tsjemobylcataatrofe (directe 
uitstoot circa twee percent van 
de radioactieve reactorinhoud) 
werd ingesteld. Uitgaande van 

Commissie Reactorveiligheid rekende "waarden in beginsel 
haalbaar". Maar wijst er op, dat 
het om ordes van grootte gaat. 

'Grote kernramp 
niet uit te sluiten' 

"Risico-analyse voor grote tech
nische systemen is een instru
ment dat weliswaar zowel voor 
kansen als effecten uitapraken 
kan doen, maar met een beperk
te nauwkeurigheid en dieno
vereenkomstige geldigheid," al· 
dus de commissie. de nieuwste technische voorzie

ningen voor nieuw te bouwen 
kerncentrales schat het ECN de 
kans op een ongeval met een lo
zing van eentiende percent van 
de reactorinhoud op één op de 
miljoen per reactorjaar. De kans 
op een tienmaal grotere radioac
tieve lozing (bronterm, in vak
taal) wordt tien- tot honderd
maal kleiner geacht. De overige 
rapporten van de stuurgroep 
zijn grotendeels op deze kansbe· 
rekening gebaseerd. 

De Commissie Reactorveilig
heid (voorzitter dr. ir. A.P . Oele 

'Uitermate klein' 
De commiseie is het met bet 

ECN eens, dat de kans op een 
ongeval met een lozing van t ien 
percent van de reactorinhoud 
"uitermate klein" is. Onbekend 
blijft hoe klein. Natuurkundig 
gezien is zo'n grote lozing im
mers niet uit te sluiten. De c:om· 
missie beveelt aan eisen te for
muleren, waaraan risico-analy
ses moeten voldoen (~waliteit, 
vergelijkbaarheid) en richtlij
nen te geven voor de beoordeling 
van de resultaten van zulke 

uit Assen) acht de door ECN be- e Dr. ir. AP. Oek 
analysea. ~"'"u J 't -4 '* 

Ziipe wil kernafval 
ZIJPE - Het gemeentebestuur 
van Zijpe wil de opslag van ra
dioactief afval nog maximaal 
vijf jaar gedogen, maar wil de 
absolute garantie dat alle af
val daadwerkelijk vóór 1 janu
ari 1994 ie verwijderd. De ge
meente heeft daartoe de mi
nisteries van Volkshuis
vesting, Ruimtelijke Ordening 

en Milieubeheer (VROM) en 
van Economische Zaken een 
waarborgsom van 10 miljoen 
gulden gevraagd. De mi
nisteries hebben bet gemeen· 
tebestuur inmiddels al laten 
wete!l niet akkoord te paD' 
met dese .wanLl>it heeft11ft p. 
meenteaecretaria van Zijpe 
gisteren meegedeeld. 

BilliEPUlO 
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Minister: geen sprake van 'omkopen' 

Premie voor regio die 
kerncentrale plaatst 

Van om:e parlementsredactle 
DEN HAAG - Een regio. die bereid is een kerncentrale in het gebied te acei!pteren. zou 

daarvoor een premie mo.ten krijgen. Deze premie moet compensatie bieden voor de maat· 
schappelijke belasting die de kerncentnle voor de omgeving betekenL Te denken valt dan 
aan kosten voor toezicht, beveillgJng enzovoorts. 



NUCLEAIRE TRANSPORTEN IN EN DOOR NEDERLAND

Ietwat in vergetelheid spelen zichÎn
Nederland (en ook daar buiten) de nucleaire
transporten af. Toch zijn het per jaar
honderden alleen al in Nederland en hon
derdduiz-enden per jaar op deze aardbol.
Alleen voor de opwerkingsfabriek in
Wackersdorf worden tot het jaar 2030 bij
volle capaciteitsbenutting, 100.000
transporten verwacht. Dat zijn er ongeveer
50 per week. Natuurlijk zijn niet alle
transporten even gevaarlijk. maar gevaar
lijk zijn ze wel bijna allemaal. We zullen
ons hier beperken tot de Nederlandse
transporten. maar eerst een voorbeeld dat
een aantal jaren geleden uitgezocht is door
Green peace en dat goed aangeeft welk een
lange weg afgelegd wordt door het uranium
voordat het voorgoed afval geworden is. wat
nog honderden of duizenden jaren gevaarlijk
blijft. Het vooorbeeld gaat over uranium
dat gewonnen wordt in Canada en voor een
kerncentrale in West-Duitsland bestemd is.
In Saskatchewan (Canada) wordt het uranium
na het gewonnen te hebben, verwerkt en
omgezet in UF6 (uraniumhexafluoride). Dit
gas gaat per schip naar Riga in de Sowjet
Unie waar het verrijkt wordt. Dan gaat het
(via Le Havre, een heel belangrijke door
voerhaven) naar de Amerikaanse oostkust:
Seattle, vandaar over de weg naar Richland,
waar het UF6 omgezet wordt in de vaste stof
uranium-dioxide. Dan gaat het via de weg
naar de westkust waar het vanuit New Jersey
vervoert wordt naar Lingen (via
Bremerhaven) waar er splijtstofstaven van
gemaakt worden. Dan gaat het naar de kern
centrale in de buurt van Mannheim. Het
voorlopige eindpunt. Het uranium heeft dan
al een afstand van 54.000 km. afgelegd. Na
opwerking in Cap Le Hague wordt het uranium
opnieuw verrijkt in Riga en het plutonium
wordt naar Japan vervoert waar het in een
kweekreaktor wordt gebruikt.

In Nederland is wel een verrijkingsfabriek
(in Almelo) maar geen uraniumwinning,
verhex-fàbriek, sptijtstofstaven- of
opwerkingsfabriek. dus veel van dat soort
transporten gaan ons land (vaak op korte
afstand, Noordzee) voorbij. Bijgaand kaar
tje geeft een aardig overzicht wat er wel
getransporteerd wordt. Wat ontbreekt zijn

ongeveer 30'0 instellingen, onderzoek
instituten, ziekenhuizen en bedrijven die
met radioaktiefmateriaal werken. De COVRA
(nu nog in Petten, vanaf midden jaren '90
in Borssele geconcentreerd) heeft een op
haaldienst voor dat afval (ruim honderd
transporten per jaar). Verder kart de
Rontgen Technische Dienst ook nog kriskras
door Nederland met radioaktiefmateriaaI.
Byck Malingrodt op het ECN-terrein in
Petten produceert radioaktieve Isotopen,
Ook deze transporten komen niet op de lijst
voor. Een voorzichtige schatting van c.a,
150 per jaar. Ook afvaltransporten van
Borssele en Dodewaard die niet naar de

·opwerkingsfabrieken gaan (dus naar de
COVRA) tellen aardig aan: Dodewaard 106
maal. Borssele 268 keer. Iets meer dus dan
"verscheidene malen"! Verder zijn er nog
een paar voedselbestralingsinstituten/be
drijven die af en toe een nieuwe kobalt-
bron krijgen. Maar dat zijn er in totaal
vast niet meer dan een per jaar. Opgeteld
komen we al snel op pakweg zo'n 670 tot 700
transporten per jaar in Nederland. Vaak
bestaat een transport nog uit meerdere
vrachtwagens (UF6 van Rotterdan naar Almelo
zijn altijd 2 of 3 auto's). Politie-escorte
is er bij het overgrote deel van deze
transporten niet. De meeste transporten
worden vervoerd door buitenlandse bedrij-
ven; alleen de COVRA heeft eigen vracht
wagens. de rest wordt v-ervoerd door vooral
BNFL, en Transnuklear (na de omkoop-affaire
eind '87/begin '88 eigendom van de Deutsche
Bundesbahn en heet vanaf dat moment:
Nuclear Cargo und Service GmbH (GNS).

Bronnen: Nieuwe Revu 4-10-84, Vrij Neder
land 22·9-84, NRC 1-2-88. Rapport Gruppe
Ecologie Hannover 12-85, Taz 3-8-88.

Gepantserde vrachtwagen van Firrna.
Transnuklear (foto: Der spiegel)



HANAU(Nuhm, W.Dld) ... PETTEN ~!;i
(Energie-onderzoekcentrum Neder·
land) en DElFT(lnterunlvera"alr Re·
actor Inat.): hoo"nrrlJkt uranium (el·
gl!ndom VS), tien tot twlnllg maal
per laar. onder polllle·e.corte, door
Trenanuklear

Gron.u
verrljkln"a
'abriek

AlMl!lO .... AOTTEADAM: .errlJkt i_~.,_..
ur.nlumhex.fluorlde, 1 i 2 ma.I per .,
weelt per .'achtwagen. door BrUlsh
Nuclear Fuels Ltd.

HANAU Reaktorbrenneiement(blJ -
Frankfort a.M.) ...BOASSELE (kern- liijij
cenlrale): onbeatraaide apllitatolata-
.en. 1 x per Jaar tranaporl met ..n
.anlal necht.a"ena. door Monnard
(parllculler bedrIJf).

ALMELOUrenco ..... ORONAU(W·Dldt l!!'i
nrrllklnllafabrlek an een nrrllklnga- ~.:

'ebrlek In Frankrllk: nll!l ..rrlJkt me·
I tl!rl.al••elnlg en onregelmatl"e
tranaporten per .rachlauto, door
Trenanultlesr.

DODEWAARD en BOASSElE-.
PETTEN(Cenlraie Orgsnlaatle .oor Radloac·
tlefa"'a' COVRA): laag en mlddelredloaclle'
bedrll'a.fvel, ...rach..ldene matl!n per Jaar met
elgl!n vrachtwagena, door COVRA

n••'
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PETTEN en DELFT(onderzoekcentre)
-.Ver. Slaten: beatruide apllitatof.
ate.en uit onderzoektreactoren, per
.lIelltulg. Ver.oerder en fr~uenlle

niet bl!kl!nd.

PETTEN en DELFT (onderzoekcentre)
-. KAALAUHE(Gemeenach. een·
trum .oor Onderzoek): monatera .en
beItreaid hoog.errllkt urenlum, en·
kele melen pl!r Jeer, door Trenanu-
kl..r aoma onder pollllee.corte

iiiij" AOTTEADAM -+ ALMELO: niet
~J .errlJkl uranlumhuafluorlde,

~:~~~:,e~;'t~:~::~::rcht.~

~,~~,' BORSSELE ..CA LAHAOUEop.
~ werklnga'abrlek (Frankr11k): be

atraalde. hoogredloactlne apUltatof
ataven, 1x per Jaer met groot trena
porI onder poUlIe·.acort•• door
Trananucltalre

BELANGRIJKSTE
TRANSPORTEN
KERNMATERIAAL

',':>',:, PAESTON(Sprlngfleld, GB)_
... DOOEWAAAD:onbeatraaldeapUJt-
~_~_; ato', 111 per laar tranaport IMr achlp
~ l!n m..rdl!re .racht.agena door Nu

clear Trenport Ltd.

'. 'ÓÖOEWAARD -. SÊLLÄF'Èll>(GB)
,...~ opwerkingafabriek : bUIraaide,
I ;:; I hoogredloactlne apU/lato'alnen, 1x
~ per /ear groot tranaport onder poll-

Ileellcorle, door Nucleer Trenaport

DE TITANIC VAN DE KERNINDUSTRIE

In 1982 komt Zweden met een schip
voor atoomtransporten, de Sigyn.
Maar al in haar eerste drie maan
den loopt het onfeilbare schip
twee keer op de rotsen in het
smalle water tussen Denemarken en
Zweden. Nadat ze enkele maanden
later in Cherbourg geramd wordt
gaat de Sigyn naar de werf •
Nu kan Zweden niet aan de opwer
kingscontracten met Frankrijk
voldoen. "Geen nood", roept West
Duitsland, en neemt een deel van
de opwerkingscontracten over. In
ruil daarvoor mogen Duitse splijt
stofstaven tijdelijk worden opge
slagen in het Zuidzweedse Oskars
hamm. Inmiddels zijn er al acht
vrachtwagens met splijtstofstaven
naar LUbeek gegaan, vanwaar met de
Sigyn (!) de rest van de route is
volbracht. Kennelijk is de boot nu
wel in staat om veilig te varen.
Wanneer West-Duitsland een defini
tieve opslagplaats meent te hebbèn
gevonden r moet de 25 ton splijt
stof weer terug. Weer met de
'Tltanic van de kernindustrie',
zoals Greenpeace het Zweedse ramp-
schip noemt. aL~~~t
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De gebeurtenissen met de Mant
Louis en de Sigyn bewijzen dat ook
transport over zee niet zonder ge
varen is. Maar een schip kan daar
naast nog gewoon 'verdwijnen'.
Dat was het geval met de Scheers
berg A, die in november 1968 met
200 ton uraniumerts op weg was van
Antwerpen naar Genua. De Israeli
sche geheime dienst, de Mossad,
wist door een geniaal opgezette
operatie zich meester te maken van
de Scheersberg A en dus ook van
het uranium. Daar is inmiddels een
atoombom van gemaakt.

VERVOER VAN RADrOACTrEF
AFVAL VAN EN !VAAR op
WERKINGSFABRIEK COOEMA
TE CAP LIl HAGUE IN
FRANKRIJK

r------ ,;!'ERRORISM



TRANSPORTEN RADIOAKTIEF MATERIAAL

Herman Damveld

Voor transporten van radioaktiefmate
riaal bestaan weliswaar veel regels,
maar voor de meeste transporten is geen
vergunning nodig. Dat kan gekonkludeerd
worden uit een nota van min. de Korte
van Ekonomische Zaken van 22 juni 1988.
Er zijn zes verschillende internationale
regelementen en verdragen voor transport
van radioaktief materiaal, afhankelijk
van het transportmiddel (spoorweg,
water, weg, lucht). Deze intern. rege
lementen zijn vervolgens toegesneden op
Nederland. Zo is er een regelement voor
vervoer over land, via binnenwateren en
via het spoor. Daarnaast zijn de kern
energiewet en het besluit vervoer
splijtstoffen, ertsen en radioaktieve
stoffen van 1987 van belang. Volgens dat
Besluit is voor het merendeel van de
transporten met splijtstoffen, ertsen en
radioaktieve stoffen in Nederland,
vanuit het buitenland naar Nederland en
vanuit Nederland naar het buitenland
geen vergunningen vereist. Vergunningen
zijn pas nodig als het gaat om:

- meer dan 15 gram plutonium;
- meer dan 15 gram onbestraald

uranium dat verrijkt is tot 20% of
meer;

- meer dan 1 kilo uranium dat
verrijkt is tussen 10 en 20%;

- meer dan 10 kilo uranium dat ver
rijkt is tot 10% ;

- meer dan 15 gram uranium.233;
- bestraalde splijtstoffen

(die uit de centrales komen).

Toezicht

Minister de Korte stelt dat "volgens de
door de IAEA ontwikkelde en internatio
naal gehanteerde veiligheidsfilosofie
het transport van splijtstoffen en
radioaktieve stoffen snel en zonder
onnodige vertraging dient te geschie
den." Het transport waarvoor geen ver
gunning nodig voor is wordt steekproefs
gewijs gekontroleerd door het Korps
Controleurs Gevaarlijke Stoffen. Echter,
die kontrole kan alleen maar plaats
vinden als bekend is welke transporten
plaats vinden, Op dit punt gaat de
minister verder niet in. Voor vervoer
van radioaktieve stoffen waarvoor wel
een vergunning nodig is, worden voor
schriften geeist voor de wijze van ver
voer, de route en het tijdstip van
transport. De route wordt in overleg met
de Algemene Verkeersdienst der Rijks
politie vastgesteld. In de meeste geval
len wordt het transport door de Rijks-

trek en aankomst moet bij de direktie
Stralingsbescherming van het min. van
VROM worden gemeld. Op het naleven van
de vergunning wordt via steekproeven
kontrole uitgeoefend door het Korps
Controleurs Gevaarlijke Stoffen.

Brandstof onderzoekreaktoren

In de Hoge Flux Reaktor (HFR) en de
Hogere Onderwijs Reaktor (HOR) te Delft
woedt hoog verrijkt uranium-235
gebruikt. De verrijkingsgraad is 93%.
Ook bij de Lage Flux Reaktor (LFR) te
Petten wordt hoog verrijkt uranium ge
bruikt. Deze reaktoren vloeien voort uit
het Amerikaanse "Atomen voor de vrede
programma" van de jaren '50, dat gericht
was op de ontwikkeling van kerntechnolo
gie. Onderdeel van het programma was de
levering door de VS van onderzoeksreak
toren en brandstof. Daarbij hoorde de
verplichting om de hoog-verrijkte
brandstofelementen na gebruik na gebruik
terug te leveren aan de VS voor een
zelfde hoeveelheid onbestraald mate-
riaal. Uit antwoorden op kamervragen dd,
16 april '85 en 2 februari 'SS blijkt
dat het uranium in de VS verrijkt wordt
en vervolgens bij de Nukem in Hanau,
waarna de brandstofelementen worden ge
maakt hetzij bij de Nukem of bij de
Franse onderneming Cerca te Romans sur
Isere. Transporten vonden plaats via de
in opspraak geraakte onderneming Trans
nuklear. Volgens het W-Duitse blad Atom
wordt het uranium met militaire vlieg
tuigen naar het militaire vliegveld bij
Frankfurt vervoerd en van daar naar
Hanau, en dan per vrachtwagen naar
Nederland.

Kerncentrales

Het uranium voor de kerncentrales
Borssele en Dodewaard komt uit Niger.
Het uranium voor Borssele wordt verrijkt
in de VS of Almelo. Fabrikage van de
brandstofelementen vindt plaats bij de
Reaktor Brennelement Union te Hanau. De
uitgewerkte brandstofelementen worden
vervoerd naar de opwerkingsfabriek te
La Haque in Frankrijk. Het daarbij
teruggewonnen plutonium is bestemd voor
kweekreaktoren als Kalkar (BRD) en
Super-Phenix (Frankrijk). Radioaktief
afval wordt vanaf 1994 terug gestuurd
naar Nederland. Verrijking van uranium
en brandstofelementen fabrikage voor de
kerncentrale Dodewaard gebeurt te
Sellafield (het vroegere Winscale). De
uitgewerkte brandstofelementen van
Dodewaard gaan terug naar Sellafield.
Vanaf 1994 komt ook dit radioaktief
afval van de opwerking terug naar
Nederland. Het terug gewonnen plutonium
is eveneens bestemd voor kweekreaktoren.



Wie vervoert? 

Het is uit mededelingen van minister 

l 
~ 

de Korte bekend dat de Duitse onder
neming Tra.nsnuklear hoog verrijkt 
u_ranium heeft vervoerd vaJl Hanau naar 
Petten en van Petten naar Karlsruhe op 
de Verenigde Staten. Ook vinden er gere
geld doorvoertransporten plaats. 
Transnuklear heeft in 1987 transporten 
uitgevoerd van Finland en Zweden via 
Nederland naar Engeland. 

~ ~~Dt,.~~ 
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Het is niet bekend welke ondern.emingen 
nu de transporten verzorgen. 
TransnukJear is namelijk gedeeltelijk 
overgegaall naa.r een dochtronderneming 
van de Duitse Spoorwegen. Nukem heeeft 
besloten om te stoppen met bet fabrice
ren van brandstofelementen voor onder
zoeksreaktoren. Deze aktiviteiten worden 
overge.nomen door de Franse firma Cerca. 
Welke firma's belast worden met het 
transport is niet bekend. Wel is bekend 
dat de Covra (comm. opslag radioaktief 
afval) het transport in Nederland ver
zorgt. Het zou echter gewenst zijn om 

Echt gebeurd: mei dit scheepje, Auglian 1ruder, is raJicJactief matctiaal tiQn Rot· 
teJ'clum IIUar Sellafield vei1J(JerJ! 

ook te weten wie transport van en naar 
het buitenland verzorgt. 

Bestraalde 
reactorbrandstof 
In Nederland bestaat weinig open
heid o\'er de hezoeken van nucleaire 
s~hepen aan ha\'ens en over het 
transpon van nucleair materiaal. 
liet gebruik \'an kernenergie in Ne
del'land heefl als directe consequen
tie \'~or Rottenhun "lat er per jaar 
gemiddeld vier transporten van 
bestraalde reactorbrandstof plaats
vinden. Bij ieder transport wordt 
Rollerdam blootgesteld aan risko's 
waarvan de overheid niet rept. Al
leen al Je kans op een scheepsbrand 
is ruim 10 maal groter dan die op 
een ongeval hij een kcrnccJHrale . 
Greenpeace werd er in augustus op 
geattendeerd dat er een nucleair 
transpon zou plaatsvinden niet een 
heel klein scheepje, de .tlnglian 1ht
tlc:r. In eerste instantie leek dit on
waarschijnlijk, omd;H dit schip wat 
\'eiligheid betreft, abs~llmu niet voor 
Jit transpon geschikt is. Echter, het 
gerucht bleek wel degelijk waar. In 
Engeland erkende de eerste stuur
man \'an het schip dat Je Anglian 
1h~ch·r \'Oikomen ongeschikt is voor 

een nucleair transport en nam op 
staande voet ontslag. De A11glia11 
7hit/erlaaddc in Rouerdam een con
tainer met bestraalde reactorbrand
stof ( = brandstofstaven die gebruikt 
zijn in de kerncentrale en die na 
\'Crloop van tijd vervangen worden 

- door verse) en venrok hiermee rich
ting Engeland . De bestraalde reac
torbrandstuf was afkomstig uit 
Dodewaard en bestemd voor de op
werkingsfabriek in ScUaficld. Bij 
navraag bleek dat het trànsport over 
land naar Rotterdam, de overslag en 
het transport over zee, onder ver
antwoordelijkheid van Dodewaard 
valt. De Nederlandse overheid 
(VROM) verschaft een vcrgunning 
voor zo'n transport als het voldoet 
aan de bestaande wetgeving en als 
de bestraalde reactorbrandstof op 
deugdelijke wijze is verpakl. 
De gebruikte verpakkingscontainer 
is een zogeheten U-container. Oit 
type container kan maximaal I uur 
een hitte van 1000 graden Celsius 
weerstaan. 

In de haven van Rotterdam vinden 
veel gevaarlijke transporten plaats. 
Als een schip, bij voorbeeld eeo tan
ker of een binnenvaartschip, in 
brand raakt en langszij komt van 
een schip dat nucleair matcriaal vcr
voert, is het niet denkbeeldig dut 
het vuur overslaat. Een koolwater
stofbrand (waarbij dieselolie, benzj
ne of kolen verbranden) bereikt al 
gauw een temperatuur hoger dan 
1000 graden Celsius. Het vrijkomen 
van radioactieve stoffen bij een 
brand is dus waarschijnlijk . 
Oe bestaande regels waaronder de 
transponen plaatsvinden, laten veel 
te wensen over. Vaak zijn Je betruk
ken ambtenaren niet op de hoogte 
van wat te doen bij een nucleair on· 
geval. Ongevallenscenario's zijn ge
baseerd op conservatieve ·schattin
gen en op ervaringen uit het ver~e
den, in plaats van op een realisti
sche beoordeling van de gevaren die 
aan dit soort transp<men kleven . 
Greenpeace dringr dan ook aan op 
een grolere openheid met betrek
king tot het lransporl, op een reor
ganisatie van de betrokken departe
menten, en uitvoerige \'oorlicluing 
voor belanghebbenden. 



ATOOM AFVAl- schandaal in het kort

21 oktober 1986: Een vrachtwagen van
de firma TRANSNUKLEAR, op weg naar
Mol, kantelt en verliest een deel van
de licht-radioactieve lading. Onder
zoek wijst uit dat de vrachtbrieven
niet kloppen. De Belgische overheid
beweert dat er niets aan de hand is.

2 december 1986: Op de klacht van het
gemeentebestuur van Ham (waartoe
Kwaadmechelen behoort) dat zij niet op
de hoogte was gebracht van het feit
dat de verongelukte vrachtwagen radio
actief afval vervoerde, antwoordt de
overheid dat dit wettelijk niet vereist
is.

begin april 1987: Een werknemer van
het atoomconsortium NUKEM in Hanau
(West-Duitsland) pleegt zelfmoord. De
Duitse regering start een onderzoek,
waaruit zal blijken dat TRANSNUKLEAR
al jaren smeergelden bètaalt.

17 augus tus 1987: "Der Skandal Trans
nuklear" als documentaire op West
duitse televisie. In het programma
wordt vermeld dat ook een aantal Bel
gen betrokken zijn bij deze affaire.

8 september 1987: Omdat de Belgische
regering niet reageert, beleggen de
Vlaamse Groenen een persconferentie
met de feiten over Transnuklear, Mol
en de vermeende smeergelden.

15 september 1987: Schriftelijke Ka
mervragen over de Transnuklear-trans
porten. De regering weet van niets.
Het hoofd van de afvalafdeling van
SCK te Mol wordt ontslagen wegens het
aannemen van smeergelden.

~ september 1987: Nieuwe onthulling
en door Vlaamse Groenen over onder
aannemer SMET-JET, een firma die al
eerder betrokken was bij afvalschand
alen. Personeel van deze firma be
dient een Duitse installatie, die af
gekeurd zou zijn. Zonder vergunning
wordt afval geconditioneerd in Mol.
Vragen over de controle op de afval
verwerking in Mol. En vragen over de
wettelijkheid van 600 kilogram pluto
nium dat aanwezig is bij de firma
Belgonucleaire in Mol.

22 september 1987: Kamervragen over
het ontbreken van benodigde vergun
ningen. Minister deelt mee dat de
DEWA-installatie sinds 18 september
1987 niet meer in bedrijf is.

10 oktober 1987: Regering deelt mee
dat voor rekening van de Westduitse
firma Hanauer Atomfabrik ALKEM exact
609,9267 kilo plutonium lag opgesla
gen bij NV Belgonucleaire in de pe
riode 1976 tot 1985. Twijfels over
het exacte bedrag, omdat men vrijwel
nooit een kloppende boekhouding voor
elkaar krijgt.

5 januari 1987: Meer dan veertien
maanden na het Transnuklear-ongeval
in Kwaadmechelen wordt een commissie
ingesteld om de gevolgen op het mil
ieu te bestuderen. Inmiddels wordt
duidelijk dat er honderden transport
en hebben plaats gevonden, waarbij
de vrachtbrieven niet klopten.
De Belgische overheid blijft zich
zeer passief opstellen. Minister Tin
demans (Buitenlandse Zaken) verklaart
openlijk dat België eigenlijk te veel
bezoek krijgt van internationale in
specteurs. Een efficiënte controle
op de kernindustrie is volgens hem
niet mogelijk.

14 januari 1988: In de Belgische Ka
mer wOrdt een verzoek ingediend om
een onderzoekscommissie in te stel
len ten einde de hele affaire boven
water te krijgen.

20 januari 1988: Het Hoog Comitee van
Toezicht, belast met een onderzoek
naar de nucleaire schandalen, krijgt
van onderzoeksrechter Jacobs (Turn
hout) geen toestemming om de boeken
van firma SMET-JET te onderzoeken.
Ook het ontslagen hoofd van de SCK
afvalafdeling (zie 15/9/87) mag niet
ondervraagd worden. De Belgische
Justitie lijkt het onderzoek te blok
keren.

De hele affaire wordt onderzocht
door twaalf commissies van Europese
Gemeenschap, Europarlement, Nationa
le regering van België, Waalse Rege
ring, Vlaamse deelregering, enz.enz.
Tot op heden (1 juli 1988) zijn er
nog geen openbare rapporten versche
nen. Men hoopt op het eind van deze
zomer de affaire in beeld te hebben,
om daarna de noodzakelijke conclu
sies en consequenties te trekken.

UIT ALLICIIT Jm...I/AUG 1988



SUCCESVOLLE AKTIES TEGEN 
ATOOMTRANSPORTEN VIA DE HAVEN EMDEN 

Op S December '88 werden in de haven van 
Emden, door Greenpeace, en in de stad 
Emden, door de bevolking, in akties 
gedemonstreerd tegen het vervoer van 
radioaktief materiaal. Greenpeace voerde 
een ware zeeslag tegen het lege schip 
Sigyn. Het schip was op weg naar de 
haven van Emden om daar radioaktief 
materiaal in te laden . . In de stad kwa-
men op die dag c.a. 10.000 mensen de 
straat op om te demonstreren. Eind 
December viel de beslissing al: de 
atoomtransporten gaan de komende 2 jaar 
niet via de Emder haven. Zeer waar
schijnlijk beeft het grote verzet vanuit 
de bevolking en van Greepeac:e geleid tot 
deze beslissing. Eerder al ware deze 
transporten via de haven Lubeek gestopt, 
eveneens onder druk van de publieke 
opinie. Nu wordt het materiaal langs een 
andere weg vervoerd, waarschijnlijk via 
Frankrijk. Het gaat om transporten van 
radioaktief onverwerkbaar afval en van 
nog op te werken radioaktief afval. 

Te .gek voor woorden 

"Te gek voor woorden" zegt een medewer
ker van Greenpeace over deze transpor
ten. Het ene Land (Zweden) kan bet poli
tiek gezien niet maken dat bet radio
aktief afval laat opwerken in Frankrijk, 
maar bet afval kan wel vervoerd worden 
naar Duitsland. Een ander land 
(Duitsland) beeft geen plaats voor on
verwerkbaar radioaktief afval en ver
voert bet naar Zweden. Daar kan het 
tijdelijk (voor 3 jaar) worden opgesla-
gen in cavernen bij Oskarshamn. Tijde
lijk over 3 jaar moet het daar weer weg 
en dan moet het weer ergens anders been 
vervoerd worden. Ja, te gek voor woor
den. Het radioaktief materiaal wordt 
maar wat vervoerd van de ene plaats naar 
de andere, omdat er nergens echt plaats 
voor is, met alle gevaren van dien. Zo 
onzorgvuldig gaat de nucleaire industrie 
om met risico's. Greenpeace vindt dat 
afgewerkte brandstofstaven bovengronds 
moeten worden opgeslagen bij de centrale 
waar ze gebruikt zijn. We zullen ons 
moeten blijven verzetten tegen de opslag 
en tegen de transporten van radioaktief 
materiaal met de eis: 
Eerst stoppen met de produktie van 
kernenergie en dan pas zoeken naar de 
minst slechte oplossing voor al het 
levensgevaarlijk materiaal wat we toch 
al hebben. 

Wiet v.d. Zijpp 

Informatie uit artikelen: 
Nieuwsblad v.b. Noorden, Winschoter 
Courant, Emder Zeitung. 

Protest tegen transport radioactief afval 
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NIEUW OPGERICHT

Aktiegroep 30 oktober _

De koningin haalde in haar Kersttoe
spraak de uitspraak van
M. Luther King aan:
Al wist ik dat morgen de wereld verging
dan zou ik vandaag nog mijn appelboompje
planten."
De appelboom van de aktie op 30 oktober
bij de grens van Bourtange en Dorpen
hebben we inmiddels geplant. Hij staat
aan de Schulte Atlinglaan in Gasselte.
De gemeente Gasselte heeft de boom in
dank aanvaard. Wie wil een bordje met
tekst maken om bij de appelboom te
plaatsen? Wat doen we verder.
De aktiegroep wil nu graag verder gaan
met de contacten over de grens. Nu de
dreiging komt van de Hoog Temperatuur
Reaktor zullen we proberen de grens
gemeentes van informatie te voorzien. Om
ze te wijzen op de mogelijkheid van
inspraak over de grens.
(zie ook "regioaktief")
AI deze aktiviteiten kosten menskracht
en geld. Wie heeft zin om mee te werken
in de werkgroep? En een financiele bij
drage is van harte welkom!!
t.n.v Aktiegroep 30 oktober,
rek. nr. 356022404 Rabo bank Rolde
Kontaktpersoon: Geert Kroezinga

05999 - 65117

-o-o-o-o-o~o-o-o-o-

Op 31 januari vond de oprichtingsver
gadering plaats van de
LOG A (leeraner organisation gegen
atomanlagen).
De nieuwe groep stelt zich te doel:

- In formatie aan de bevolking over de
gevaren van kerncentrales en radio
aktieve transporten.
- Organisatie en coordinatie van bet
protest tegen voortgaande atoomtranspor
ten.
- Samenwerking met groepen en individuen
met dezelfde doelstellingen.

Kontaktpersoon:
Reinhard Kluin tel: 0491/15342 Duitsland

BERICHT UIT WEST DUITSLAND

Over de weg en per spoor wordt al jaren
dwars door West Duitsland naar Zweden
atoomafval vervoerd. Het was het doel
van ANTI KERNENERGIE aktivisten die
praktijken openbaar te maken. Door de
gezamelijke groepen werd onderzocht over
welke wegen het transport precies plaats
vind om tot maatregelen over te kunnen
gaan. Tegen het eind van 1987 ? was het
zover. In de nacht van 24 op 25 nov. was
er een transport atoomafval van
Obrigheim naar Lubeck. Dit transport
werd op de autobahn opgewacht door de
aktivisten en daarna gevolgd. Ze pro
beerden voor de colonne te komen en
minderden hun snelheid om de colonne te
dwingen langzamer te rijden en zelfs te
stoppen. Ondanks de politie lukte dit en
het transport zwenkte af naar een par
keerplaats. de politie probeerde deze
parkeerplaats te ontruimen, waarbij har
dhandig werd opgetreden. Verschillende
aktivisten werden uit hun auto gesleurd,
en in elkaar geslagen en gearresteerd.
Na 1,5 uur oponthoud kon het transport
weer met 120 km per uur zijn weg vervol
gen. De colonne bereikte Lubeek echter
in de ochtendspits, waar toen aandacht
van het publiek getrokken werd door
middel van vele claxons!
De aktivisten zijn nu aangeklaagd en
worden een dezer dagen berecht. De be
doeling van deze aktie was, het
transport van atoomafval openbaar te
maken, hetgeen volkomen is gelukt. Ver
schillende Duitse gemeenten hebben ge
reageerd door hun brandweerlieden bij te
scholen in de gevaren van atoomstraling.
Eveneens hebben ze artsen die deskundig
zijn met stralingsbesmetting.

Wij vragen ons af op welke schaal deze
transporten in Nederland plaats vinden
en of de gemeenten die ze passeren een
rampenplan hebben voor eventuele onge
vallen.



NIEUWE BEDREIGING DOOR DUITSE KERNCENTRALES

In augustus j.l. werd de grote kerncentrale Emsland (1300 MegaWatt) bij Lingen in

gebruik genomen. Inmiddels heeft de deelstaatregering van Nedersaksen. waar de CDU

onder Minister-president Albrecht al vele jaren de dienst uitmaakt. plannen gelanceerd

voor de bouw van een kleiner type kerncentrale. de Hoge Temperatuur Reaktor. Daarbij

heeft ze als vestigingsplaats opnieuw het grensgebied met Nederland op het oog. De stich

ting "Burgerinspraak over de grens" heeft de provinciebesturen van Overijssel en Drenthe

en de Tweede Kamer in een brief geattendeerd op de op handen zijnde vergunningproce

dure. Ook heeft ze bij de minister van VROM geïnformeerd naar afspraken met de BRD

over bekendmakingen betreffende de inspraakprocedure en ter visie legging van de

stukken in Nederland. Deze bijdrage gaat over de stand van zaken in het proces tegen de

kerncentrale Lingen en de recente plannen van Nedersaksen.

HET PROCES TEGEN DE KERNCENTRALE LINGEN

In 1982 werd de bou'WfIergunning voor deze centrale afgegeven door de deelstaat

regering van Nedersaksen. Hiertegen is Coen Hamers. die dicht bij de grens in Lattrop

Brecklenkamp woont, in beroep gegaan. De rechtbank in Osnabrück verklaarde hem in

1984 niet ontvankelijk, omdat hij niet in de Bondsrepubliek woonde. Het Bundesverwal

tungsgericht in Berlijn kwam eind 1986gelukkig tot een ander oordeel: Hamers kon wel in

beroep gaan en bovendien werden zijn bezwaren ontvankelijk verklaard.

Dankzij dit succes kon Hamers het proces tegen de bouwvergunning voortzetten. Maar

intussen was de bouw van de kerncentrale ook doorgegaan. Begin 1988 was deze gereed en

in april gaf de regering van Nedersaksen de bedrijfiwergunning af. Hiertegen ging Coen

Hamers, met steun van advokaat Gerd Winter onmiddelijk in beroep bij de rechtbank in

Lüneburg. Bovendien eiste hij in een kort geding dat het in bedrijf stellen werd opgeschort

in afwachting van een uitspraak van de rechter over zijn beroep tegen deze vergunning.

Toewijzing van deze eis zou betekenen dat het proefdraaien van de kerncentrale tenmin

ste 2 jaar zou worden vertraagd. De rechtbank nam evenwel ruim de tijd om het kort

geding te behandelen, liet inmiddels het proefdraaien van de kerncentrale ongehinderd

doorgaan en wees na twee maanden de eis van Hamers af.

Na deze uitspraak besloten Hamers en advokaat Winter het beroep tegen de bedrijfs

vergunning te laten rusten en eerst de procedure tegen de bouwvergunning aan het



Verwaltungsgericht in Osnabrück voort te zetten. Ofschoon Lingen in augustus volledig

in gebruik is genomen, kan een uitspraak van de rechter alsnog leiden tot stillegging van

deze kerncentrale of verbetering van de veiligheidsvoorzieningen.

In de motivering van de eis wordt een probleem naar voren gebracht dat totnogtoe in

rechtzaken tegen kerncentrales nauwelijks is belichte fouten in het menselijk handelen aL,

belangrijke oorzaak van storingen en ongevallen. Sinds Harrisburg en Tsjernobyl is er veel

onderzoek gedaan naar de oorzaken van menselijk falen en de gevolgen ervan in een zeer

komplexe installatie, zoals een kerncentrale. Technici kunnen op zoveel manieren iets fout

doen, dat de gevolgen niet altijd automatisch door de installatie zijn te korrigeren. De

regering van Nedersaksen kan dit moeilijk weerleggen, en probeert daarom deze menselij

ke fouten onder te brengen bij het zogenaamde rest-miko: een (klein?) risiko dat de

overheid accepteert omdat ze het niet kan of wil uitsluiten. Met hulp van deskundigen wil

Hamers aantonen dat menselijk falen in kerncentrales een onaanvaardbaar risiko

betekent. Ook het probleem van het hoog-radioaktief afval wordt door Hamers naar

voren gebracht. De hoeveelheid neemt nog steeds onbelemmerd toe, terwijl de ruimte

voor tijdelijke opslag in en buiten de centrales (Gorleben, Ahaus) spoedig te klein zal zijn.

Bovendien zijn de mogelijkheden voor opwerking onzeker (La Hague, Wackersdorf),

evenals die voor definitieve opslag (zoutmijnen?). Volgens de Duitse wet moet evenwel

duidelijk zijn waar het toekomstige afval van Lingen naar toe gaat. Mede vanwege de

onzekerheid hierover eist Hamers dat de bouwvergunning wordt ingetrokken.

Onlangs heeft advokaat Winter alle aspekten van de aanklacht nogmaals schriftelijk

aan de rechters in Osnabrück uiteengezet. Het wachten is nu op het initiatief van de recht

bank om een zitting te houden waarin alle partijen nogmaals gehoord worden en vervol

gens een uitspraak te doen.

PT~ANNEN VOOR EEN "HOGE TEMPERATUUR KERNREAKTOR"

De deelstaatregering van Nedersaksen is blijkens haar "Energieprogra.mm 1988" voor

stander van uitbreiding van het gebruik van kernenergie, o.a. in de procesindustrie,

m.b.v. relatief kleine, gasgekoelde, hoge temperatuur kernreaktoren (llTR). Als mogelijk

heden in Nedersaksen worden genoemd energieopwekking t.b.v. bruinkoolvergassing en

winning van aardolie. In opdracht van de deelstaatregering heeft de firma Interatom een

haalbaarheidsstudie uitgevoerd, waarvan de konklusie is dat de IITR zeer geschikt en ook

economisch rendabel wordt geacht om warmte te leveren voor aardoliewinning. De 2 loka

ties die men daarbij op het oog heeft zijn de aardolievelden bij Georgsdorf en Riihlertwist

in de Graafschap Bentheim, waar voor de winning stoominjektie wordt gebruikt. lIet veld

bij Rühlertwist ligt pal aan de Nederlandse grens, 12 km oostelijk van (Oud) Schonebeek

en op ca. 22 km afstand van Emmen en Coevorden. De andere lokatie, Georgsdorf, ligt 12

km zuidelijker en op 10 km van de Nederlandse grens bij Denekamp.



Besprekingen over de bouw van een "Pilotanlage" zijn een jaar geleden begonnen. Een

dergelijke "Pilotanlage" wordt van groot belang geacht in verband met de exportbe

vordering van dit type kernreaktor (o.a. naar Rusland en China), die als modulen

aaneengebouwd kunnen worden tot een grote kerncentrale. Uit het "Energieprogramm

1988" lijkt de konklusie gewettigd dat de regering van Nedersaksen er naar streeft dat een

eerste HTR-module op één van de twee genoemde lokaties gebouwd gaat worden. Dat men

een lokatie-keuze voorlopig niet in de openbaarheid wil brengen, heeft een andere reden.

Die zal uit het onderstaande duidelijk worden.

DE VERGUNNINGPROCEDURE VOOR DE HTR

Volgens recente berichten uit Nedersaksen zal de inspraakprocedure in maart-april

1989 beginnen. In tegenstelling tot alle voorgaande vergunningprocedures voor kern

installaties, waarin gelijktijdig de technische- en veiligheidsaspekten én de lokatiekeuze

moesten worden goedgekeurd, wil de deelstaatregering een vergunning voor de HTR

afgeven, zonder dat er een bouwaanvraagis. Dit betekent dat tijdens de inspraakprocedure

alleen het reaktortype ter discussie staat en niet de lokatie. Niemand kan dus beoordelen

of hij/zij belanghebbende is. Pas in een latere procedure staat de plaats ter discussie,

maar dan kunnen géén bezwaren meer tegen de installatie zelf (reaktorveiligheid,

stralingsgevaar) worden ingebracht. Deze procedure, die de inspraak- en beroeps

mogelijkheden voor direkt betrokkenen uitholt, heeft niet alleen konsekwenties voor de

Duitse bevolking en overheden, maar eveneens voor de Nederlandse.

Het door de stichting "Burgerinspraak over de grens" in de Bondsrepubliek gevoerde

proefproces heeft tot een nieuwe situatie geleid: Nederlandse burgers, overheden en organi

saties kunnen deelnemen aan Duitse inspraakprocedures. Bovendien kunnen Nederlandse

burgers een beroepsprocedure bij de Duitse rechter aanhangig maken. Vóór deze

uitspraak van het Bundesverwaltungsgericht in 1986werd de Nederlandse bevolking in de

grensstreek wel geïnformeerd over Duitse inspraakprocedures, maar ze mocht er niet aan

deelnemen. Nu hebben Nederlandse burgers, overheden en organisaties recht op deelname

aan de inspraakprocedure over de HTR en kunnen, vanwege de voorziene lokaties, als

belanghebbende worden beschouwd. Daarom is het tijdig beschikken over alle offi~le

informatie ook voor hen van wezenlijk belang. Aan Minister Nijpels is onlangs gevraagd of

hierover al afspraken zijn gemaakt met de Duitse instanties en wat de inhoud van deze

afspraken is. Spoed is geboden, want over enkele maanden begint in Nedersaksen de

inspraakprocedure.

januari 1989 Jan Holsheimer

STICHTING "BURGERINSPRAAK OVER DE GRENS"

5fa/rmaa,j Y3 tJt'~2aJ

Gironr. 4268954.
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KERNCENTRALES G EEN OPLOSSING VOOR
BROEIKASEFFEKT !!!!!!!

Herman Damveld

De laatste tijd wordt kernenergie
aangeprezen als de oplossing voor het
broeikaseffekt. Een nadere beschouwing
van Herman Damveld leert, dat kernener
gie de gevraagde oplossing niet kan
geven, ja zelfs het probleem zal verer
geren.

Het broeikaseffekt wordt veroorzaakt
door een aantal stoffen die in de atmos
feer terecht komen en daar dezelfde
uitwerking hebben alls een deken. Er
wordt meer warmte vastgehouden dan afge
geven. Door het broeikaseffekt neemt de
gemiddelde temperatuur op de aarde toe,
met als gevolg klimaatveranderingen en
zeespiegelstijging. Er bestaat echter
nog veel onzekerheid over de omvang van
de veranderingen. Me-n gaat er van uit
dat de zeespiegel zal stijgen, maar is
het oneens over de vraag hoeveel de
stijging is. Het broeikase ffekt is het
gevolg van het vrijkomen van de volgende
stoffen: Chloor fluorkoolwaterstoffen
(die tevens het gat in de ozonlaag ve
roorzaken), ozon, methaan, stikstof'-
oxide, en koolstofdioxyde (C02)
als gevolg van de verbranding van
aardgas, kolen en olie. Volgens de min.
van Ekonomische Zaken, de Korte, is de
bijdrage van kooldioxyde aan het broei
kaseffekt op dit moment even groot als
de bijdrage van de andere stoffen.
Bij verbranding van aardgas, kolen en
olie in een elektriciteitscentrale komt
dus kooldioxyde vrij. In een kerncen
trale wordt uranium gebruikt voor de
opwekking van elektriciteit en daarbij
onstaat geen C02, Vandaar dat de drei
ging van een zeespiegelstijging door
voorstanders van kernenergie uitgebuit
wordt om de bouw van nieuwe kerneen
trales te bepleiten. In het onlangs
verschenen Elektriciteitsplan van de
Nederlandse elektriciteitsbedrijven de
SEP, kunnen we lezen: "Van toenemend
belang worden echter ook de voordelen
die kernenergie biedt voor het milieu."
De afwezigheid van uitworp van C02 is
zo'n "milieuvoordeel", Daarom wil de SEP
dat de regering spoedig een beslissing
neemt over de bouw van 6 grote kerncen
trales in Nederland.

Drie procent

In hoeverre kan kernenergie de C02
problematiek verminderen? Kernenergie
levert nu volgens gegevens van het Int.
Atoom Energie Agentschap te Wenen 18 %
van de stroom die er op de wereld wordt
gebruikt. Stroom is maar een deel van
het totale energieverbruik. Immers
auto's lopen niet op stroom, huizen
worden verwarmd met aardgas enz. Kern
energie is nu goed voor zo'n 5 % van het
wereld-energiegebruik. Als nu de kern
centrales zouden sluiten, en de stroom
levering door fossiele brandstoffen
overgenomen zou worden, dan zou de uit
stoot van C02 zo'n 6 % hoger worden. En
omdat de uitstoot van C02 voor de helft
bijdraagt aan het broeikaseffekt, zou
het broeikaseffekt met 3 % toenemen.
Kortom, op dit moment levert kernenergie
geen wezenlijke bijdrage aan de vermin
dering van het broeikaseffekt.

Vier kerncentrales per week

Twee verschillende vergelijkingen.
In de onlangs verschenen nota
"Zorgen voor morgen" van het Rijk
instituut voor Volkgezondheid en Milieu
hygiene staat dat voor een duurzame
ontwikkeling per mens niet meer dan 2
ton C02 per jaar vrij mag komen. Nu is
dit 10 ton per Nederlander.
Om het C02-probleem aan te pakken, plei
ten vooorstanders van kernenergie voor
een forse toename van het aantal kern
centrales. Daarbij wordt van een
X aantal stilzwijgende vooronderstellin
gen uitgegaan. Stimulering van zonne- en
windenergie, waarbij helemaal geen C02
vrijkomt,wordt vergeten. Ook wordt geen
rekening gehouden met een vermindering
van de vraag naar elektriciteit door
besparing op het gebruik of door een
andere produktiewijze. Als produkten
langer meegaan, moeten ze minder vaak
vervangen worden en is er dus minder
energie nodig om die produkten te maken.
Ook kost de verwerking van de afval
stroom van de huidige produktie veel
energie. Overgang naar een kringloopeko
nomie is energie- vriendelijker. Diegene



Om de toevoer van plutonium naar 
kwee-kreaktoren op gang te houden, moeten 
er in Z025 zo'n 100 opwerkingsfabrieken 
zijA als er nu in het Franse La Haque 
word.en gebouwd voor de behandeling van 
o.a. de brandstof uit de kerncentra..le 
Borssele. Dit leidt weer tot e.en sterk 
groeiende stroom transporten van pluto
nium, dat ook g·eschikt is voor de a-an
maak van kernwapens. Dat houdt in dat er 
steeds meer bewaking nodig zal zijn om 
evt. terroristische akties tegenstand te 
kunnen bieden. De atooomstaat ligt op de 
loer en toch stijgt de zeespiegel. 
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Zon ne-kweekreactor 
Een groep Westduitse we

tenschappers en ingenieurs 
zegt het ,,Ei van Columbus" 

te hebben gevonden waardoor 
zonne-energie economisch ge
bruikt kan gaan worden. Zij heb
ben een soort ,,zoime-kweekreac
tor" ontwikkeld met gebruik van 
magnesium en waterstof, waar· 
door zonliCht kan worden omgezet 
in 70 tot 80 procent nuttige ener· 
gje in de vorm van elektriciteit, 
wannte ofkoude. 

De ontdekking werd gedaan in 
een gezamenlijk onderzoek door 
hetMax Planck Instituut voor ko
lenonderzoeJrr. en stralingschemie, 
het Instituut voor Kerntechnolo
gie en Energie-omzetting in 
Stuttgart en het · particuliere 
ontwikkelingabedrijf Bomin-So
lar in Lonach. Dat het systeem 
werkt werd bewezen in het labo
ratorium in Lorrach. 

Uitgangspunt was de ontdek
king van een zeer sterk reageren
de magnesiumverbinding, die de 
eigenschap heeft. waterstof als een 
spons op te zuigen, waarbij warm
te wordt afgegeven tot een tempe
ratuur van 500 grade.n Celsius. 
Die reactie kan ook worden omge
keerd, waarbij .het wateratof 
wordt losgemaakt van het magnE!'" 
sium. 

Jilrgen Kl.einwachter van Bo
min-Solar noemt de ontdekking 
een "doorbraak voor de fabricage 
van oplaadbare tbennochemische 
warmtebatterijen". De batterij 
bestaat uit twee reactievaten met 
daarin wateratof en ·de magnesi
umverbinding. Waar de twee stof
fen worden samengevoegd ont
staat wannte, die kan worden om
gezet in elektriciteit. 

Door middel van een zonnespie
gel die de stralen concentreert op 
een vast brandpunt, kan de 
wannte worden opgewekt die no
dig is om de beide stoffen weer te 
scheiden. De reactiecvelus ia vol-
ledig schoon, omdat er geen 
grondstoffen verbruikt worden en 
er geen afvalstoffen vrijkomen. 

Het losmaken van het wateratof 
uit de magnesiumverbinding kan 
uiteraard alleen bij direct zonlicht 
geschieden, maar door grote re.ac
tievaten te gebruiken kunnen pe
rioden met slecht weer worden 
overbrugd. 

ZonB~~f~~rgie is weer meer in trek 
De belangstelling. voor zonne- schaal m~~en stimuleren: .. ~on-

energie in Nederland neemt toe. ne:-energ1~ IS .schoon er:'- het 1s ~e 
Na jaren van een zeer matige in- emge onemd.ige energ1ebr~n ~1e 
teresse voor deze tamelijk dure we he~ben. Ik aenk_ dat we lnmld-
vorm van energ'eopwekking deis met meer de tlJd hebben om 

. 1 af te· wegen of we de ene of de 
begmne~ s~s meer ge~~en- andere methode moeten gebrul-
ten, px:ovmc1es en nutsbedriJVen ken om het milieu te sparen. We 
interesse te tonen voor de·scho- moeten alles doen wat we kunnen 
ne warmte van de zon. Dat con- en het gebruik van zonne-energie 
stateert·Hans Altevogt van Hol- is daar een factor bij". 
land Solar, de Nederlandse ver
eniging voor toepassing van 
zonne-energiesystemen. De .op
leving is het gevolg van toene
mende zorg om het milieu. 

Door Runa Heliinga 
correspondent ia Dea ~ 

Na de oliecrisis van 1973 kon 
zon ne-energie op vrij _grote · be
langstelling rekenen. Het was im
mers een onuitputtelijke energie
bron en de aanschafprijs van de 
dure installatie was niet zo'n pro
bleèm gezien de hoge olieprijs. 
·Maar toen die begon te dalen, 1con
den de dure zonoe-energieboilers 
al snel niet meer concurreren te
gen de lage aardgasprijs en raakte 
zonne-energie vrijwel in het ver
geetboek. 

Het rijk geeft sinds vorig jaar 
een sub$idie van veertig_p.rocent 
op d~anschaf väil-de1nstallaûë, 
waarmee het koJ>!!n van een zon
neboiler (zo'n J _3000 tot f 4000) 
een stuk aantrekkelijker is ge
worden. Sommige gemeenten ge-

Zonnecollectoren voor boilers op daken in Amsterdam. 

ven een aanvullende subsidie of 
bieden de mogelijkheid zonneboi
lers te huren. 

Een. zonneboiler kan nooit die
nen als volledige vervanger van 
andere warmwatersystemen. Er is 
een. vorm van neverwarming no
di~ om het water echt wann te 
knjgen. Jaarlijks valt met zo'n 

boiler ongeveer 150 tot 200 kubie
ke meter gas te besparen .. Finan
cieel worden de ap~aten pas in- · 
teressant voor huishoudens van 
vier of meer personen. 

Maar vanuit het oogpunt van 
milieu en het sparen van de toch 
steeds slinkendf< voorraad aardgas 
en o.lie zou de overheid volgens 
Altevogt het gebruik op grote 

Je kunt ook van zonne-energie 
profiteren zonder dure installa
ties. Als in huizen de woonkamer 
op het zuiden wordt gebouwd, kan 
zonlicht een flinke Dijdrage leve
ren aan de verwarming en zo'n 
150 kubieke meter aardgas per 
jaar besparen. Al~ev~gt wil dat ge
meenten en provmc1es alleen nog 
maar bouwvergunningen afgeven 
als bij de verkaveling van het 
bouwterrein rekenins is gehou
den met de zon. Sommtge gemeen· 
ten doen dat al. 

Het gaat bij zonne-energie nog 
steeds om dure techniek. Altevogt 
wijst er echter op dat de .installa
ties goedkoper worden, als zonne
boilers op grote schaal worden 
toegepast. Op dit moment hebben 
een paarduiund mensen zo'n boi
ler op het dak staan. Er is geen 
distributies~teem, geen massa
produktie: ,.Maar als de boilers in 
grote aantallen geproduceerd 
kunnen worden en je zo'n ding ge
woon bij de loodgieter op de hoek 
kunt beStellen, zullen de prijzen 
zeker omlaag gaan". 



die pleiten voor kernenergie, veronder
stellen dat het energiegebruik moet
blijven groeien en dat het aandeel van
stroom in het energiegebruik sterk toe
moet nemen. Ook houden deze mensen geen
rekening met de mening van de bevolking
over kernenergie, of de risico's van
kernenergie. Toename van het aantal
kerncentrales ter bestrijding van het
broeikaseffekt, houdt in dat de bouw
door moet gaan, ongeacht of er weer
ongelukken gebeuren met kerncentrales,
zoals Harrisburg of Tsjernobyl. En
ongeacht het onoplosbaar radioaktief
afvalprobleem.
De Amerkaanse energie-onderzoekers Bill
Keepin en Gregory Kats van het Rocky
Mountain Instituut in Colorado, hebben
in het nummer van dec.'88 van het
vooraanstaande energievakblad Energy
Policy een artikel gepubliceerd over
kernenergie en het broeikase ffekt. Ze
hebben onderzocht welke bijdrage kern
energie kan leveren aan de vermindering
van het broeikaseffekt, uitgaande van
bovengenoemde stilzwijgende vooronder
stellingen van voorstanders van kern
energie. Hun uitganspunt is het
volgende:
stel dat alle regeingen ter wereld in
1989 tot de overeenstemming komen over
de ernst van het broeikaseffekt en zou
den besluiten dat onmiddelijke bouw van
een groot aantal kerncentrales het beste
antwoord op het probleem is. Wat zou er
dan moeten gebeuren. Het antwoord op
deze vraag hangt af van de aanname van
de ontwikkeling van het energieverbruik
in de toekomst. Deze ontwikkelingen
worden beschreven aan de hand van ener
giescenario's, Keepin en Kats gaan uit
van twee scenario's. In het hoge scena-
rio zal het energiegebruik in het jaar
2025 drie keer zo hoog zijn als nu, in
het middenscenario twee keer. In het
jaar 2025 zal de overgang naar een
wereld met zoveel kernenergie voltooid
zijn. Het hoge scenario sluit aan bij
een studie van de Amerikaanse Akademie
van Wetenschappen van 1983. In het jaar
2025 zouden volgens dit scenario ruim
8000 grote kerncentrales in bedrijf moe
ten zijn (een grote kerncentrale heeft
een vermogen van 1000 Megawatt, dat is
twee keer de hoeveelheid die de kern
centrale Borssele kan leveren). In 2025
moeten er 29 keer zoveel kerncentrales
staan als nu. Dat betekend: gemiddeld
moeten er vanaf nu elke week vier
kerncentrales in bedrij f komen. Toch zal
in dit scenario de hoeveelheid C02 die
in 2025 uitgestoten wordt nog 60 % hoger
zijn dan die van 1988. Kortom: de zee
spiegel zal alleen maar sterker stijgen.

Of worden het er twee

In het middenscenario, waarbij het
wereldenergiegebruik in 2025 twee keer
zo hoog is als nu, moet er gemiddeld
elke twee en een halve dag een kern
centrale in bedrijf komen. De uitworp
van C02 in 2025 zal dan 1 % hoger zijn
als nu. De dreiging van stijging van de
zeespiegel wordt derhalve niet weggene
m'en, Ook in ontwikkelingslanden worden
er in dit scenario veel kerncentrales
gebouwd. Hoeveel zal dit kosten? We
nemen aan dat door de grootschalige bouw
van kerncentrales de investeringskosten
dalen: de kosten worden gehalveerd in
vergelijking met de huidige centrales.
In dat geval zullen de ontwikkelings
landen jaarlijks gemiddeld 64 miljard
dollar moeten investeren in kernenergie.
Dit kunnen we vergelijken met de
kapitaalstroom van de westerse wereld
naar ontwikkelingslanden in het begin
van de jaren80, die 70 miljard dollar
per jaar bedroeg. Heden ten dagen zijn
de verplichtingen van de ontwikkelings
landen voor rente en aflossing op ge-
leend geld zo'n 80 miljard dollar per
jaar. Dit betekend derhalve: voor de
bouw van de kerncentrales zouden de
ontwikkelingslanden in het middenscena
rio hun schuld moeten verdubbelen. Het
lijkt onwaarschijnlijk dat de ont
wikkelingslanden hiertoe bereid zouden
zijn.

Uraniumtekort of atoomstaat

De uraniumvoorraad in Oosteuropa,
Rusland en China bedraagt naar schatting
1 mil], ton. In de rest van de wereld
zijn de bewezen en waarschijnlijke voor
raden 3,5 milj. ton. Uitgaande van het
bovenstaande middenscenario kunnen we
uitrekenen dat de wereldvoorraad om
streeks het jaar 2015 op zal zijn. Dat
is dan het einde van de kernenergie,
tenzij nieuwe voorraden worden aange
troffen, die veel meer zullen kosten dan
het huidige uranium, waardoor de prijs
van kernenergie zal stijgen. Een andere
mogelijkheid is overgang op snelle
kweekreaktoren, die plutonium als
brandstof gebruiken. Stel dat in het
jaar 2025 de helft van het kerncentral
park bestaat uit kweekreaktoren. Dat
komt neer op 2600 kweekreaktoren van
1000 Megawatt (de kweekreaktor te Kalkar
is 300 megawatt). De bouw van kweekreak
toren heeft echter alleen maar zin als
er opwerkingsfabrieken zijn, waar het
niet gebruikte plutonium en het in de
kweekreaktoren nieuw gevormde plutonium
er uit wordt gehaald, zodat het pluto-
nium wederom in kweekreaktoren benut kan
worden.



* PAASMARS 1989 gericht tegen de verrij
kingsfabriek (de UAA) in Gronau op Paas
maandag

Die Vorbereitungen fur den Ostermarsch
und der Widerstand gegen die UAA kosten
geld. Bitte unterstutzt uns daher
finanziell:
Spendenkonto: AKU Gronau, c/o Wolfgang
Leuders, Postgiroamt Dortmund,
BLZ: 440 100 46, Konto: 31712 469,
Stichwort: Gronau 89.

Contactadres:
Arbeidskreis Umwelt Gronau
c/o Matthias Alfert
Schillerstr. 62
4432 Gronau Epe.

* KOEPELOVERLEG:
13 maart, 20.00 uur
Drentse Milieuraad
Hertenkamp 6
Assen.

* START ZOUTKOEPELCURCUS
13 februari, 19.30 uur
Milieufederatie Groningen
Emmasingel 15
Groningen.
Opgaven + Inl. H. Damveld 050 125612

======~===============================
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TSJERNOBYL NOG NIET VOORBIJ

Drie jaar na de ramp in Tsjernobyl zijn
vele levensmiddelen nog steeds radio
aktief belast. Bovendien komen veel
produkten geoogst in 1986 in potten,
blikken en als ander houdbaar gemaakte
levensmiddelen weer bij ons op tafel.

De normen voor de toelaatbaarheid van
radioaktiviteit in voedsel zijn na de
ramp tot onverantwoordelijke hoogte
gestegen. De totstandkoming van deze
normen is zeer twijfelachtig. Zo wordt

er bijvoorbeeld geen rekening gehouden
met zwangere vrouwen en kinderen die een
veel groter risico lopen dan de gemid
delde volwassene waar de normen 01> geba
seerd zijn. Verder wordt er hierbij
alleen uitgegaan van het risico dat
mensen aan kanker overlijden, mensen die
met operaties en medicijnen in leven
blijven doen hier niet ter zake. Dit
zijn nog maar twee van de vele tekort
komingen in de normstelling.

Informatie over de hoeveelheid radio
aktiviteit die ons voedsel bevat is niet
te krijgen; niet bij de overheid, niet
bij de groothandel, niet bij de winke
lier. De konsument die niet klakkeloos
de radioaktiviteit wil eten die hem
wordt voorgeschoteld zal zichzelf moeten
in formeren.
Daarom is de Stichting Eerst Meten, Dan
Eten begonnen met het verzamelen van
gegevens over de radioaktiviteit in onze
levensmiddelen en met het laten meten
hier van. Gezien het feit dat er geen
grens bestaat waaronder radioaktive
straling gegarandeerd ongevaarlijk is en
gezien de hoge normen die de overheid
hanteert is deze informatie onmisbaar
wil men de op name van radioaktiviteit
zoveel mogelijk beperken.

Inmiddels heeft de Stichting drie
"stralingslijsten" gepubliceerd.
Stralingslijst nr.3, voorjaar '89 is nu
verkrijgbaar. De bruchure bevat 550 op
radioaktiviteit onderzochte produkten
die worden genoemd met merknaam, houd
baarheidsdatum of kode en het aantal
bequerels dat ze bevatten. De radioak
tieve belasting van deze produkten
varieert van hoog tot laag.

Wanneer er voldoende belangstelling voor
het werk van deze stichting bestaat
kunnen de metingen uitgebreid en in de
toekomst meer levensmiddelen op radio
aktiviteit en andere schadelijke stoffen
worden onderzocht wat tegenwoordig
helaas maar al te nodig blijkt te zijn.
Zo neemt b.v. de vervuiling. van het
milieu en daarmee van ons voedsel en
drinkwater met nitraat als maar toe en
ook hierover krijgt de konsument geen
konkrete informatie. Daarom zal Stra
Iingslijst nr. 4, die eind mei ver-
schijnt, naast de radioaktiviteitsmetin-
gen ook de onderzoeks resultaten van
sappen en babyvoeding op nitraat be vatten.



Stralingslijst nr. 3 is te bestellen
door f 5,00 over te maken op gironummer
5780780 t.n.v, Stich. Eerst meten, dan
eten te Amsterdam o.v.v. titel en nr.
van de brochure.
Stralingslijst nr. 4 verschijnt eind Mei
maar is nu al te bestellen (de oplage is
dan beter te plannen) door wederom
f 5,00 over te maken, nu o.V.V
Stralingslijst nr. 4.
Ook stralingslijsten nr. 1 en 2 met
uitgebreidere in formatie over het
ontstaan en het werk van de stichting,
over normen, etc. zijn aan te bevelen en
kosten f 4,50 per brochure (wel het
juiste nr. vermelden).

Produktie Urker I- ~<!..I--.
windmolenpark 3 -IJ.. "'JB
boven verwachting

URK - De energieproduktie van
het windmolenparK bij Urk ,ligt
boven verwachting. Eerder dan
verwacht is een resultaat van 10
miljoen kiloWattuur bereikt. De
hoge ]?roduktie wordt volgens het
enérglebedrijf IJsselmij veroor
zaakt doordat de turbines meer
elektriciteit opwekken dan was
berekend. In de elektriciteitsbe
hoefte van vierduizend gezinnen
kan met het windmolenpark wor
den voorzien.

Lauwersoog
krijgt vijf
windmolens

LAUWERSOOG - Lauwersoog
krijgt vijf windmolens. Vier er
van worden gebouwd op' de noor
delijke havendam; de vijfde komt
bij de visafslag te staan. De mo
lens zijn bestemd voor de bedrij
ven rondom deze visseriihaven.,
De vier molens, die op de haven..
dam komen, hebben een capaci
teit van 1,5 miljoen kilowatt-uur
per jaar. De kosten van de bouw
worden geraamd op / 1,7 miljoen.
De Vijfdé,molen. wordt gebóuwd
in opdracht van de visafslag.

Opdrachtgever voor de bouw is
de Triodos Bank uit Zeist. Na de
ramp met de kerncentrale in
Tsjernobil is deze ideële bankin
stelling serieus' gaan nadenken
over wmdenergie. Al in 1986 werd
er een 'windaanbodkaart' ge
maakt. Lauwersoog kwam op die
kaart erg gunstig uit de bus..

Energy-connection uit Delft,
een bedrijf gespecialiseerd in
windenergie, zal de opdracht uit
voeren. Dat kan echter pas als alle
vergunningen binnen zijn. Dat
lijkt niet al te veel problemen op
te leveren, omdat zowel gemeente
als provincie daar geen proble
men mee hebben. De Groningse
Provinciale Planologische Dienst
staat ook positief tegenover dit
plan. '

Geen bouw kerncentrale
MOSKOU - De Sovjetunie

heeft besloten de plannen voor
de bouw van zes nieuwe kern
centrales te schrappen, in ver
band met aardbevingsgevaar
of ten gevolge van de hogere
veiligheidsnormen die sinds de
kernramp in Tsjernobyl van
kracht zijn. Dit heeft de Bov
jet-minister voor Kernenergie,
Nikolai Loekonin, gisteren ge.

zegd. Het was voor het eerst'
dat de Bovjet-autoriteiten een
overzicht gaven van de stand
van zaken in de nucleaire in.
dustrie in de Sovjetunie. Vol.
gens Loekonin zijn de plannen
voor de bouw van kerncentra.
les in Azerbajzjan, in Minsk in
Odessa en in Krasnodar voile.
dig van tafel. Evenals in Ar.
menië en Georgië.
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Kontaktadressen van A K B groepen in Noord Nederland.

BORGER:

GIETEN:

GASSELTE:

ROLDE:

EEXT:

ANLOO:

HOOGEVEEN I ZUIDWOLDE

ASSEN:

Milieuraad Drenthe

GRONINGEN:

Milieufederatie Groningen

Aktiegroep Vele Handen

DELFZIJL:

Platform Eemsmond

ONSTWEDDE:

NORG:

WEENER BRD:

Deutsche Burger Initiatteve

EDE:

Sichting LAK A
Lande/ijk Anti-Kernenergie Archief

AMSTERDAM:

Mi/ieuteiefoon
020 - 269161 voor al Uw vragen op milieugebied

maandag en donderdag van 9.30 - 12.30
en van 13.30 - 16.30 uur.
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