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De CEC vindt dat uitgegaan
moet worden van het principe de
vervuiler betaalt'. Dat kan het
beste worden bereikt door het uit
vaardigen van voorschriften Hen
niet via het op grote schaal weer
ronclpompen van geld",

Als de kosten van de milieu
maatregelen •.onder problemen
direct bij de consument in reke
ning kan worden gebracht, moet
dat ook gebeuren, vindt de CEC.
Maar dat kan alleen wanneer de
internationale concurrentie-posi
tie van het bedrijfsleven daardoor
niet in gevaar wordt gebracht.
"Daarmee kan op een direct zicht
bare wij•.c milieu boven vrij
besteedbaar inkomen worden
gesteld". aldus de ambtenaren in
hun advies. De commissie denkt
dat in het algemeen de plannen
van Nijpels bestuurlijk niet ver
dedigbaar en technisch niet uit
voerhaar zijn.

Topllmblenllren in lIdvies:

Milieuplannen
Rijpels niet
goed doordacht
Van onze parlementsredactie

DEN UAAG • Topadviseurs van het kabinet, verenigd in
de Centraal Economische Commissie (CEC), vinden dat
minister Nijpels (Vrom) zijn milieuplannen onvoldoende
heeft doordacht. Bovendien vraagt Nijpels volgens de
CEC te veel geld voor de milieumqatregelen.

In een advies aan het kabinet
licht de CEC het concept Milieu
beleidsplan van minister Nijpels
door op doelmatigheid, noodzaak
en rendement. De door Nijpels
voorgestelde financiële maatrege
len ,.hebben soms meer het ka
rakter van het rondpompen van
geld, dan van een werkelijk eOec
treve milieu-aanpak". schrijft de
CEC.

liet kabinet heert dinsdag een
eerste bespreking aan het plan
van Nijpels besteed. liet plan zou
in maart moeten worden gepubli
ceerd, maar bij het ministerie van
Vrom verwacht men nu al dat die
datum niet wordt gehaald. Overi
gens wilde het departement
gisteren geen commentaar geven
op het advies van de ambtenaren.

De CEC vindt dat alleen inter
nationale aanpak van het milieu
de gewenste effecten kan hebben.
..Het is niet zinvol dat ons land
voor dergelijke problemen op gro
te schaal zelfstandig ingrijpende
en kostbare maatregelen neemt,
als niet aannemelijk is dat ook in
andere landen soortgelijke
maatregelen zullen worden
getroffen. Anders wordt ook onno
dig grote economische schade
veroorzaakt".

De economische adviseurs vin
den het ongewenst met subsidie
regelingen nadelige economische
gevolgen van milieumaatregelen
op te vangen. Wanneer in een be
paalde bedri.if.qtAk (bij voorbeeld
de veehouderij) milieuhescher
mende maatregelen duidelijk na
delige effecten hebben voor econo
mische groei en werkgelegenheid.
moeten geen aparte subsidies
worden gegeven om die gevolgen
op t~ vangen...Uiteraard kan tij
del ijk waar dat nodig is, een flan
kerend sociaal beleid worden ge
voerd".

Deze Hoge Heren, deze topadviseurs van
het kabinet, vinden dus dat Min. Nijpels
te veel geld vraagt voor het milieu. En
volgens hen kan het alleen effekt hebben
als er een internationale aanpak komt.
Maar internationaal gezien loopt Neder
land op het gebied van milieubescherming
achter: de V.S., Japan, Zweden, West
Duitsland, Zwitserland b.v. doen meer
dan Nederland op dit gebied, En deze
Hoge Heren vragen ons niet of het Neder
landse volk er misschien iets voor over
heeft. De verontrusting over het milieu
is groeiende. En dat is de basis waarop
mensen mogelijk bereid zijn er wat voor
over te hebben, b.v, hogere prijzen, en
b.v, een deel van onze belasting in de
vorm van subsidies voor als er moei
lijkhedenkomen tengevolge van milieu
maatregelen.

Wiet v.d. Zijpp.

Illustratie: Len Nunk



·ECN-diredeur wil energie .i>.i>~
'sympathiek' maken .•,,~i>

"" ...~~)EeN-direkteur wil energie sympathiek maken ~,

Onder dit krantenkopje was er begin februari een heel verhaal
te lezen over prof. dr. ir. H. van d~n Kronenberg, de nieuwe
direkteur van het Energie Onderzoek Centrum Nederland.
De nieuwe direkteur gaat kennelijk van start met een propaganda
kampagne voor (kern)energie.
"Er bestaan nogal wat misvattingen over de opwekking en het
gebruik van energie en de gevolgen daarvan voor de veiligheid
en het milieu. Energie krijgt teveel de schuld van alles", zo
valt er te lezen. En de suggestie die gewekt wordt is, dat vooral
de tegenstanders van kernenergie aan die misvattingen lijden.
Dat is een bekende discussie-truuk: je suggereert gewoon, dat
tegenstanders slecht ingelicht zijn en misvattingen hebben over
het onderwerp, maar zonder die "misvattingen" nader te om
schrijven. Nu, die truuk kennen we, en daar laten we ons als
anti-kernenergiebeweging niet door intimideren.

Er is wel sprake van een mis-verstaan, denk ik, tussen de
vóór- en tegenstanders van kernenergie, en trouwens ook tussen
de vóór- en tegenstanders van kernbewapening.
Maar dan zi t da t waarschijnlijk in p.óyd'l.Ologi.-6ch.e faktoren,
die het luisteren bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. En
ik meen te mogen zeggen dat dat psychologische "autisme" (om
het zo maar even te noemen) voor een groot deel te maken heeft
met e..e.f..angell. Belangen van b.v. onderzoekers en andere werkers
in de kernenergie-sektor. In hoeverre kan men spreken van een
on-a//wn/<.eti.-ik. oordeel. over de mat.erie waar deze mensen mee
bezig zijn?

Wat mij de laatste tijd opvalt is, dat er in de milieubeweging
(en in de vredesbeweging net zo goed) steeds duidelijker gezien
wordt, dat er een o/0e~inge hamenhang is tussen allerlei pro
blemen. Er is een begin van mon.diaaL denken. Ik noem dat voor
het gemak maar de "integrale visie".

Daarentegen lijken de vóórstanders van kernenergi.e (en ook die
van kernbewapening) de verschillende problemen juist te willen
isoleren. Vandáár misschien het immense aantal "deelrapport.en",
die op 't ogenblik door de regering geproduceerd worden. Alsof
het gaat over of een probleem met het opbergen van radioaktief
afval, of een stralingsprobleem, of een veiligheidsprobleem,
of een lokatieprobleem, of een ekonomische kwestie, of .....wat
je nog allemaal meer moet onderzoeken.
Dat lijkt me een "reduktionistische visie"

Voor mij is he~ zo langzamerhand duidelijk, dat de integrale
visie verre boven die reduktionistische te prefereren is.
Dáár moeten we steeds verder mee komen: mondiaal denken! en •••
de konsekwent.Les die daaruit voortvloeien dan voor jezelf
trekken.

Irma
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wordt een groot deel van de schade weg
gepoetst. Neem b.v, de bovengrondse
kernproeven uit de jaren vijftig. Deze
hebben in het algemeen niet geleid tot
extra stralingsbelasting hoger dan de
norm. Volgens bovenstaande redenering
zouden de gevolgen verwaarloosbaar zijn.
Wanneer men gaat rekenen komt men tot
een schatting van vij ftienduizend slach
toffers over een termijn van zeventig
jaar alleen al in Amerika. Dat aantal is
allerminst verwaarloosbaar ook al is het
onzichtbaar. Of neem, wederom
Tsjernobyl. Naar schatting van de Neder
landse overheid zal iedereen als gevolg
van deze ramp 0,4 millisievert aan extra
straling oplopen. dat komt overeen met
ongeveer honderd extra dodelijke kanker
gevallen. Dit aantal blijft volstrekt
onzichtbaar, maar is daarmee toch niet
verwaarloosbaar?
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Herhaaldelij k word t de redelij kheid van
de hoogte van de huidige stralingsnormen
ook gerelateerd aan het feit dat de
normen in dezelfde orde van grootte
liggen als de natuurlijke achtergrond
straling. De achterliggende gedachte is
dat alle straling die maximaal in de
zelfde orde van grootte ligt als de
achtergrondstraling geen meetbare gevol
gen heeft en dus verwaarloosbaar is.
Op deze benadering is in twee opzichten
kritiek te leveren. Allereerst is het
begrip natuurlijke achtergrondstraling
slecht definieerbaar. Wanneer b.v, in
een nieuwbouw woning gipspplaten zijn
aangebracht afkomstig van een ontzwave
lingsinstallatie uit de kunstmestindu-
st r i e, dan zal deze woning meer "natuur
lijke" achtergrondstraling hebben dan
wanneer de gipsplaten afkomstig zijn uit
de ontzwavelingsinstallatie van een ko
lencentrale. En ander voorbeeld. Ten.
gevolge van Tsjenobyl zullen we nog
jarenlang in Nederland een zeer geringe
extra hoeveelheid straling oplopen. Ook
deze straling geldt inmiddels als na
tuurlijke achtergrondstraling. De na
tuurlijke straling is dus in een aantal
gevallen aanzienlijk minder natuurlijk
dan de term suggereert.

ACHTERGRONDSTRALING

Een veel principieeler bezwaar tegen de
koppeling van de stralingsnormen aan
de natuurlijke achtergrondstraling is
dat deze benadering voorbijgaat aan het
eerste uitgangspunt in de stralingshy
giene, het rechtvaardigheidsbeginsel
Dit beginsel houdt in dat het nut van
een bepaalde aktiviteit moet opwegen
tegen de schade. Door de koppeling van
de stralingsnormen aan de in feite toch
willekeurige hoogte van de achtergrond
straling verdwijnt de diskussie over de
vraag hoeveel straling aanvaardbaar is.

. Echt kwalijk is de gedachte dat alle
straling die geen meetbare gevolgen
heeft ook verwaarloosbaar is. Als men
alle straling die in dezelfde orde van
grootte ligt alls de natuurlijke achter
grondstraling op deze grond zou negeren,



SOEPEL MET STRALING?

Sible Schone en Joep Engels.

zijn medewerkers van de V.M.D.

Als uitgangspunt voor stralingsnormen
hanteert Nederland de aanbevelingen van
de International Commision on
Radiological Protection. Gezien de
samenstelling van de commisie - de leden
zijn afkomstig uit het bedrijfsleven,
onderzoeksinstellingen en overheidsin
stanties betrokken bij de ontwikkeling
van kernenergie - zou men vraagtekens
kunnen zetten bij de onafhankelijkheid
van de I C R P.

Het omgaan met radioaktie f materiaal
en/of ioniserende straling is aan stren-
ge restricties onderworpen. Er bestaan
meestal wettelijk vastgelegde Iemiet- of
grenswaarden die niet overschreden mogen
worden. Wereldwijd zijn de stralingsnor
men gebaseerd op de aanbevelingen van de
ICRP. De commisie geldt al vijftig jaar
als de belangrijkste bron op dit gebied.
Van 7 tot 17 sept. ve rgaderde de ICRP in
het Italiaanse Como over het door haar
aanbevolen stelsel van stralingsnormen.
De oude aanbevelingen - uit 1977 - leken
achterhaald door nieuwe onderzoeksresul
taten. Op grond daarvan verlangden
milieugroeperingen en een groot aantal
wetenschappers, onder wie de Nobelprijs
winnaars Linus Pauling (chemie en vrede)
en George Wals (medicijnen), en belang
rijke aanscherping van de door de ICRP
aanbevolen normen. De ICRP is er tijdens
haar vergadering niet in geslaagd tot
nieuwe aanbevelingen te komen. De
machtspositie van de ICRP, gekoppeld aan
haar geringe bereidheid haar aanbevelin
gen aan te passen een nieuwe wetenschap
pelijke inzichten, roept vragen op over
de organisatie. Is de ICRP de onafhanke
lijke commisie die ze pretendeert te
zijn? Is het terecht dat de Nederlandse
regering zich in haar normstelling vol
ledig baseert op de ICRP?

ONAFHANKELIJKHEID

De ICRP werd in 1928 opgericht door de
internationale organisatie van radio
logen. De commisie bestaat uit dertien
leden, afkomstig uit de radiologie, de

.stralinghygiene, de stralingschemie, de
natuurkunde, de biologie, de biofisica
en de radiobiologie. De commisie wordt
ondersteund door vier werkgroepen die
gespecialiseerd zijn in div. aspekten
van de stralingshygiëne. Iedere vier
jaar kiest de ICRP zelf drie tot vijf
nieuwe leden. Alle leden zijn tot nu toe
mannen.

Uit Interrnediar maart '88·

(ingekort door de redaktie)

De onafhankelijkheid en de deskundigheid
van haar leden wordt door de ICRP zelf,
maar ook door de nucleaireindustrie en
verschillende overheidsinstanties, met
de regelmaat van de klok beleden. Zij
beschou wen de ICRP als een unieke orga
nisatie die er bijna vij ftig jaar in
slaagt internationaal consensus over de
stralingsnormen te bewerkstelligen.
Friends of the Eart England, de Engelse
zusterorganisatie van V.M.D., heeft een
studie gemaakt van de samenstelling van
de ICRP. Onderzocht werden het beroep en
de werkkring van de ICRP-leden sinds
1950. Dit leverde een onthutsend beeld
op. Ten eerste bleek dat in alle com-
misles sinds 1950 een meerderheid van de
leden afkomstig is uit bedrijven, onder
zoeksinstellingen en overheidsinstanties
die betrokken zijn bij de ontwikkeling
van kernenergie. Naast het belang van de
stralingsbescherming speelt bij deze
groep uiteraard ook een tweede belang
mee: dat van de continuiteit van hun
werk. Dit tweede belang stelt grenzen
aan de mogelijkheden om de stralings
normen belangrijk strenger te maken.
Naast vertegenwoordigers uit de nu
cleaire industrie en de haar controler-
ende instanties vormen radiologen -
vooral medicie die met straling werken 
de tweede belangrijke groep in de ICRP.
Bij deze groep van deskundigen ligt de
belangenverstrengeling genuanceerder.
Het is - bij de huidige stand van de
techniek - niet zo dat bepaalde medische
handelingen onmogelijk zouden worden
wanneer zou worden besloten tot vij f of
zelfs tien maal zo strenge normen. Het
verzet binnen deze groep tegen strengere
normen is meer van psychologische aard.
Wanneer zij zouden meewerken aan een
belangrij ke aanscherping van de stra
lingsnormen, zouden ze immers daarmee
toegeven dat ze tot nog toe met onvei-
lige normen hebben gewerkt. .
De tweede belangrijke conklusie van de
studie naar de samenstelling van de ICRP
luidt dat de commisie wetenschappelijk
gezien onevenwichtig van samenstelling
is: fysici en in mindere mate radiologen
zijn oververtegenwoordigd. Sinds 1950
maakten in totaal slecht drie genetici,
een radiobioloog en een biofysicus deel
uit van de commisie.



Het beeld van onafhankelijkheid dat rond
de ICRP hangt werd in 1986 ook aan ge
tast door een lezing van Karl Morgan,
jarenlang de peetvader genoemd op het
terrein van dein.wendige bestraling.
Morgan was twintig jaar lid van de ICRP
en is nog steeds emeritus-lid. In zijn
lezing noemde Morgan voorbeelden van
gevallen waarin de ICRP in gebreke is
gebleven.
Zo heeft de ICRP verscheidende keren
geweigerd op te treden in situaties
waarin sprake was van onnodige hoge
blootstelling aan straling. En pijnlijk
voorbeeld hiervan is dat de ICRP het
jarenlang heeft toegestaan dat in
Amerika zwarten een hogere dosis
rentgenstraling kregen dan blanken. De
(CRP zweeg ook, toen in de periode 1960
- 1965 veel artikelen verschenen over de
ernstige risiko's die werknemers in de
uraniummijnen liepen. En het zelfde
geldt met betrekking tot de bovengrondse
kernproeven. Morgan schat het aantal
slachtoffers van deze kernproeven alleen
al in Amerika op vij ftienduizend - en
dat is een nog conservatieve schatting -
en hij noemt het absurd dat dit aantal
indertijd als verwaarloosbaar werd be
schouwd op grond van het feit dat er
geen sprake was van een signi ficante
verhoging van het totaal aantal kanker
slachtoffers. Een ander verweit aande
commisie was dat zij pas in 1970 voor
het eerst een om vattend rapport publi
ceerde over de bescherming van patienten
bij medisch onderzoek. Tot die tijd was
alle aandacht uitgegaan naar de medische
staf. Morgan bekritiseerde ook de traag
heid waarmee de ICRP heeft gereageerd op
ongelukken. In zijn ogen had de ICRP een
inventarisatie moeten maken van de wijze
waarop geraegeerd werd op de verschil
lende ongelukken. Dit had een veelheid
aan informatie kunnen opleveren over hoe
te handelen bij ongelukken. Ter illu
stratie noemde Morgan enkele voorbeel
den. Na de lekkage in de kerncentrale
van het Engelse Windscale in 1957 werd
vastgesteld dat er een veel adequater
reaktie mogelijk was geweest als men de
beschikking had over kleine verken
ningsvliegtuigen en een goed ingericht
gereedstaand communicatiecentrum. Exact
dezelfde problemen deden zich voor bij
de ongelukken in de centrales in
Harrisburg en Tsjernobyl. Een ICRP
handboek wat te doen in dergelijke
situaties had op dit punt veel problemen
kunnen voorkomen.

VERSOEPELING

Morgan beperkte zijn analyse van de ICRP
niet tot punten waar de commisie in
gebreken is gebleven. Hij kritiseerde
ook de wijze waarop de ICR}> nieuwe
wetenschappelijke inzichten heeft ver
werkt in haar aanbevelingen. In 1977 kon
de ICRP er niet langer omheen dat het
risico op onder andere borstkanker veel
groter was dan dat ze op dat moment had
aangenomen. Dit leidde tot strenger
normen voor deze organen. Omdat de meer
derheid van de ICRP echter geen aanpas
sing wenste van de norm voor het totale
lichaam werd tegelijkertijd zonder dui
delijke motivatie besloten de normen
voor verschillende andere organen te
versoepelen. De norm voor roodbeenmerg
veranderde b.v. van vijftig millisievert
in 420 millisievert en die van gonaden
(geslachtklieren) van vij ftig
millisievert in tweehonderd
millisievert. En dat terwijl er, aldus
Morgan binnen de commisie in 1977
consensus bestond over het standpunt dat
de gevolgen van straling ten minste tien
maal erger waren dan aan het eind van de
jaren vijftig werd gedacht. Morgan noem
de als hoofdoorzaak van het falen van de
ICRP het feit dat de commisie wordt
gedomineerd door wetenschappers die be
lang hebben bij het kleineren van de
gevolgen van lage stralingsdoses. Dat
het zover heeft kunnen komen weet hij
voor een deel aan het feit dat de ICRP
zelf haar nieuwe leden kiest. Deze
werkwijze bevorderd inteelt.

Sible Schone en Joep Engels stellen voor
te gaan zoeken naar een meer ona fhanke
lijk orgaan met een bredere samenstel
ling. Te denken valt b.v. aan de
stralingscommisie van de Verenigde
Naties (UNSCEAR). Deze commisie heeft
uitsluitend tot doel de gevolgen van de
straling in kaart te brengen, ze geeft
geen aanbevelingen voor stralingsnormen.
Op basis van deze informatie en de ge
bruikelijke uitgangspunten van het
milieubeleid zouden in Nederland rege
ring en parlement vervoolgens de hoogte
van de stralingsnormen kunnen bepalen.
Als er dan een besluit zou worden
genomen dat de stralingsnormen voor
werknemers in de nucleaire industrie
gehandhaafd blijven, dan zou het in
ieder geval voor ieder duidelijk zijn op
welke gronden een dergelijk besluit
wordt genomen.



STRALEND GEZOND?

AI meer dan 25 jaar maakt men in de
industrie op grote schaal gebruik van
ioniserende stralen voor het onschade-
lijk maken van microorganismen. Werd het
eerst alleen gebruikt voor de sterilisa-
tie van medische hulpmiddelen (hand
schoenen, injektiespuiten e.d.) sinds de
laatste tien jaren past men deze tech-
niek ook toe op levensmiddelen. Op het
ogenblik zijn er over de hele wereld 135
bestralingsinstallaties in bedrij f,
waarvan 40 in Europa. In Nederland wordt
sinds 1979 voedsel voornamelijk be-
straald door het bed rij f Gammaster in
Ede. Daarnaast is in Wageningen het
proefbedrijf IT AL (Instituut voor Toe
passing van Atoomenergie in de Landbouw)
aktief op dit gebied. Voedselbestraling
in het officiele vakjargon spreekt men

liever van voedseldoorstraling, om aan
te geven dat er geen radioaktiviteit in
het voedsel achter blijft wordt toege
past om voedsel te conserveren. D.m.v.
radioaktieve straling worden microorga
nismen gedood, waardoor het proodukt
langer houdbaar blijft of langer
"vers", zoals dat heet.
Door meelprodukten en granen uit (sub)
tropische landen te bestralen voorkomt
men, dat door veelvraat, grote verliezen
worden geleden tijdens de opslag. Om
aardappelen, uien en knoflook ook buiten
het seizoen goed te kunnen bewaren, kan
het spruiten tegengegaan en de rijping
van geplukte groenten en vruchten kan
worden afgeremd. Naast verschillende
andere conserveringstechnieken, wordt in
Nederland vooral gebruik gemaakt van
radioaktief Kobalt 60 en Cesium 137 als
stralingsbron. Beide stoffen zijn splij
tingsisotopen van uranium, dat als
brandstof voor kernreaktoren dient. De
bezwaren tegen kernenergie zijn dus wat
betreft de winning van uranium en het
radioaktieve afvalprobleem even goed
geldend voor het bestralen van voedsel.
Daarnaast staat nog geenzins vast of
bestraald voedsel niet schadelijk is
voor de gezondheid. Er blij ft geen
radioaktiviteit achter, maar er kunnen
wel schadelijk omzettingsprodukten
worden gevormd, die giftig kunnen zijn.
Toch is voedselbestraling wettelijk toe
gestaan men gaat blijkbaar uit van de
stelregel: wat niet zeker weet, dat niet
deert.

Wypkeline.

PRODUKTEN WAAROP IN NEDERLAND
VOEDSELBESTRALING IS TOEGESTAAN

Aardappelen
Aardbeien
Andijvie (gesneden)
Asperges
Cacaobonen
Champions
Diepvriesmaaltijden
Eipoeder
Garnalen
Gedroogte groenten
Gekoelde snacks
Kikkerbillen (ingevroren)
Kip/kuikendelen
Kruiden en specerijen
Mout
Rijst
Uien
Visfilets

Bron: Cahier Stichting Biowetenschappen
en Maatschappij.
Min. van Landbouw en Visserij.



KOEIEN ALS BAROMETERS VAN
RADIOACTIEVE VER VUlLING

Noordhollands Dagblad 24.1.'89

AI vanaf het begin van de jaren zestig
fungeert het melkvee in de directe om
geving van het Energieonderzoek Centrum
Nederland (ECN) als barometer voor
radioaktieve verontreiniging. De boerde
rij van Huiberts aan de Grote Sloot
in Sint Maartensbrug doet dienst als
"meetcentrum van radioakriviteit". Oor
spronkelijk werden meetpunten ingesteld
om te kijken of het ECN zelf radio
aktieve verontreiniging kon worden aan
gewreven. Het kon tot op de dag van
vandaag niet worden aangetoond. Na de
ramp in Tsjernobyl registreerden de
herkauwende barometers van Huiberts
echter feilloos de toename van radioak
tiviteit op het gras. Het min. van
Landbouw en Visserij verzocht het ECN
daarvan een rapportage te maken. De
toegenomen overdracht van met radioak
tief Cesium besmet kuilgras naar melk,
direkt gevolg van de Tsjernobylneerslag,
werd vastgelegd in een rapportage, die
klaar ligt voor verzending op het bureau
van radioecoloog drs. A.W. van Weers.

De resultaten van de routinematige
onderzoekingen naar radioaktieve besmet
ting van de omgeving in het begin van de
jaren zestig vinden een weerslag in een
groot aantal grafieken. Reusachtige
pieken markeren onverbiddelijk de neer
slag van radioaktief materiaal ten
gevolge van de grote bovengrondse kern
proeven die destijds door Amerika en

kO'Elf.N ~INNfN /
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Rusland werden genomen. Met het instel
len van het verdrag om dergelijke proe
ven niet meer in de atmosfeer te laten
plaats vinden, valt de grafieklijn tot
een gerustellend minimum, om na het
rampzalig ongeval in Tsjernobyl, in
april 1986, weer gigantisch uit te
slaan.

REGISTRATIE

Het ECNonderzoek spitst zich volledig
toe op het registreren van fallout en de
effekten daarvan op het milieu. Het
materiaal dat daarontrent wordt verza
meld, dient als kader waaruit straks
voorspellingen kunnen worden gemaakt
indien er, waar ook ter wereld, splijt
stoffen in de atmosfeer terecht komen.
Het is een "cleane" wetenschappelijke
registratie. Er worden geen uitspraken
gedaan over de aan vaardbaarheid van de
radioaktive belasting op de mens en het
milieu. Wat dat betre ft constateerd Van
Weers slechts dat de radioaktieve piek
van 5,5 Bq per ltr. melk in de zomer van
'87 een stralingsbelasting oplevert die
ruimschoots bli i ft onder de internatio-
naal gestelde grens.

Voor de wetenschap blijft het van pri
mair belang de barometerfunktie van het
melkvee te verfijnen en te bewaken om
zodoende de mens, die nu eenmaal aan het
eind van de voedselketen staat, te kun
nen beschermen tegen een te hoge stra
lingsbelasting. Een verantwoordelijkheid
die overgens berust bij de overheid.



DE MAGNETRON ONDER DE LOEP

Consumentenbond jan. '84

De magnetron kan iets bijzonder snel
n.1. in korte tijd aardappels of diepge
vroren kippepootjes hapklaar maken. En
dat zonder veel energie te gebruiken.
Dat krijgt U op een gewoon fornuis niet
klaar. De bereiding in een magnetron kan
zo super snel, omdat dit op een heel
andere manier gebeurt. In de magnetron
(een soort zender), worden bepaalde
elektromagnetische stralen,
microgolven opgewekt. Deze stralen wor
den daarna naar een ronddraaiende venti
lator geleid, die ervoor zorgt dat de
golven in de oven verspreid worden. De
oven wordt van binnen niet heet, maar
het gerecht wat er in staat wel. Grote
hoeveelheden microgolven kunnen o.a.
water en vetmoleculen in "trilling"
brengen, deze botsen dan snel tegen
elkaar en daardoor ontstaat wrijvings
warmte. Die warmte zorgt er voor dat het
gerecht van BINNENUIT heet en gaar
wordt.

SCHADELIJK

Glas laat stralen door, metaal niet. De
ovendeur is van glas, voorzien van me
taalglas. De microgolven zijn vergelijk
baar met tv, radio en radargolven.
Microgolven hebben hoofdzakelijk een
verwarmend effekt. Het gaat hier om een
heel andere straling dan bij rontgen,
die de celstruktuur kunnen schaden. Bij
lichamelijk kontakt kunnen microgolven
echter wel brandwonden geven. Daarom is
vereist dat de sluiting van de deur twee
maal beveiligd is. Maar ook een goed
gesloten deur kan op den duur langs de
randen gaan "lekken". Daarom dringen de
fabrikanten er in de gebruiksaanwijzing
er op aan, dat U de deur en de deurpost
goed schoonmaakt. Dat dit iets met Uw
gezondheid te maken heeft wordt er niet
bij vermeld. Uit dierproeven is gebleken
dat bij hoge dosis straling problemen
met de ogen (staar) en met het bloed
kunnen ontstaan. Ook kunnen sommige
peacemakers door de microgolven gestoord
worden. Onzekerheid is er wat effekten
op langere termijn betreft. Bij inten-
sief gebruik stijgt de lekstraling,
doordat de speling in de deursluiting
groter wordt. (Voor meting van de lek
straling zijn speciale apparaten in de
hande\).

Ongeboren kinderen zijn 15 maal ge
voeliger voor straling dan een vol
wassene. Toch maakt de wetgever
geen onderscheid tussen hen. De 
rekentruc: ". Een kind van nul en
een volwassene van 84 komen samen
uit op een gemiddelde man van 42
jaar. Belachelijk, want daar wordt
het voor de kinderen niet minder.
erg door. Zij blijven veel grotere
risico's lopen.

• •

Bestraling van rood beenmerg leidt
tot leukemie; dat is een vorm van
kanker die zich snel na de bestra
ling openbaart. Daardoor was 30
jaar geleden al bekend hoeveel
kans op leukemie men had als men
een bepaalde hoeveelheid straling
had opgelopen. Het is dus. niet
verantwoord om mensen aan meer
dan 500 millirem bloot te stellen.
Nu mogen we wettelijk 4200 mil
lirem oplopen. Een onaanvaard
bare verslechtering.
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Niet aanwezig hij stemming over chemisch aFval in zoutkoepels

Noordeliike milieubeweging
maakt een slechte beurt

j

I

Gevraagd om commentaar zegt
Jan Dijkstra: ..lIet was inderdaad
neU.ergeweest als ik de voorzitter
een bericht van verhindering had
gestuurd. Maar verder kan ik hier
niet mee zitten. Ik ben een aantal
keren naar zo'n vergadering ge
weest, maar inbreng heb je er
nauwelijks, je hent voornamelijk
stemvee. Ik ben dan ook een aan
tal keren al niet meer geweest.
Als mijn collega's dit dan zo be

.Iangrijk vinden, dan hadden ze
me maar even moeten hellen,"
-lob Schreuder was gisteravond
niet voorcommentaar bereikbaar.
Deze kwestie staat los van de
plannen tot opslag van radioactief
afval in zoutkoepels. Daarvoor
wordt een andere procedure ge·
voerd.

,.,.

'NlelWlsblad van het Noorden. donderdag 9 februari 1989ST

Van onze parlementaire redacteur Harm Harkoma
DEN HAAG - De Vereniging tot Behoud van de Waddenzee en de Friese Milieuraad

hebben gisteren een zeer slechte beurt gemaakt bij hun collega's in de rest van het land.
Beide organisaties zijn vertegenwoordigd in de Centrale naad voor de Milieuhygiene
(een belangrijk adviesorgaan van milieu-minister Nijpels)maar lieten gisteren in Den
Haag verstek gaan bij een belangrijke stemming, die voor het Noorden ook nog van extra
gewicht was. De vier wel aanwezige raadsleden voor de milieubeweging - allen uit andere
delen van het land • namen de afwezigheid van hun noordelijke collega's hoog op, en
spraken er na afloop van de vergndering schande van,

Met negen stemmen voor en ze
ven stemmen tegen adviseerde de
Raad nu aan minister Nijpels dat
onderzoek naar de mogelijkheden
van het bewaren van chemisch af
val in zoutkoepels mogelijk moet
zijn. De milieuvertegenwoordi
gers stemden tegen. Waren de
vertegenwoordigers van de Wad
denzeevereniging en de Friese
Milieuraad wel aanwezig ge
weest, dan waren de stemmen
gestaakt en had minister Nijpels
dat advies niet gekregen.
De milieubeweging beschouwt de
opslagplannen als een bijzender
belangrijk onderwerp, waartegen
met man en macht moet worden
opgetreden. Oe ergernis bij de wel
aanwezige vertegenwoordigers
van de milieubeweging was ext.ra
groot. omdat plannen tot on
dergrondse opslag van chemisch
afval voornamelijk betrekking
hebben op zoutkoepels in het
Noorden, Volgens onderzoek zou
den (zoals gemeld) veertien zout
koepels geschikt zijn voor de
opslag van chemisch afval. Zes in
Groningen (Pieterburen,
Zuidwending, Winschoten. Klein
Ulsda, Onstwedde, Bourtangel.
twee in Drent.he (Schoonloo en
Gasselte), twee in Twente en vier
in Gelderland.

liet zat de vier boze raadsleden
nu ook niet meer lekker dat zij in
het verleden door verschillende
noordelijke milieuactivisten he
naderd zijn die hen voorhielden
alert te zijn op de kwestie van de
zoutkoepels.
De Groninger milieudeskundige
Herman Damveld spreekt van
"een slechte dag voor de Vereni
ging tot Behoud van de Wadden
zee· en de Milieuraad Friesland,
Damveldi..Ik hen hier zeer onte
vreden over. Het is zo'n belangrijk
onderwerp voor het Noorden en
dan zijn ze er niet. Dat.kan niet".
De vertegenwoordiger van rle
Waddenzeeveremging. JOB

Schreuder, was aanvankelijk wel
aanwezig, maar verliet de verga
dering voortijdig wegens een an
dere afspraak. Jan Dijkstra van
de Friese Milieuraad kwam hele
maal niet opdagen, en had ook
geen bericht van verhindering
gestuurd.
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RECHTBANK WRAAKT ADVOKAAT VAN HAMERS

VERWALTUNGSGERICHT OSNABRUCK ONTTREKT ZICH OPNIEUW AAN EEN
UITSPRAAK OVER HET BEROEP VAN HAMERS TEGEN KERNCENTRALE LINGEN.

Terugkijkend op 6,5 jaar procederen tegen de bouwvergunning
voor de kerncentrale Lingen. is niet meer aan de indruk te ont
komen dat het Verwaltungsgericht Osnabruck met alle middelen
probeert te voorkomen dat zij een uitspraak moet doen over de
rechtmatigheid van deze vergunning, Sinds september 1982 is de
beroepszaak van de Nederlander Hamers uit Denekamp aanhangig.
maar totnogtoe heeft de rechtbank zich nog steeds niet met de
inhoud ervan beziggehouden,
Door het telkens weer opwerpen van formele obstakels heeft het
Verwaltungsgericht de behandeling keer op keer voor zich uit
weten te schuiven. zoals uit onderstaande voorbeelden blijkt.

1. De rechtbank heeft allereerst beweerd dat de Nederlandse
eiser niet bevoegd is om bij de Duitse rechter in beroep te
gaan. Ze werd in die opvatting in december 1986 door het
Bundesverwaltungsgericht gekorrigeerd.

2. Sinds de uitspraak van het Bundesverwaltungsgericht. nu 2
jaar geleden. heeft het Verwaltungsgericht slechts gefungeerd
als doorgeefluik voor de pleitnota's van beide partijen. Ze
heeft niet -zoals gebruikelijk- de onderwerpen die partijen naar
voren brengen gestruktureerd. daaruit vrag~n gedestilleerd en
voor de beantwoording daarvan termijnen gesteld. Evenmin heeft
ze een zitting gepland om de stand van zaken en de verdere
behandeling met partijen te bespreken.

3. De rechtbank heeft totnogtoe geweigerd om de aangeklaagde
partij, de Umweltminister van Nedersaksen. door een bindende
uitspraak te dwingen de rapporten over te leggen betreffende de
storingen in kerncentrales van hetzelfde type als Lingen. Na het
officiele verzoek van Hamers in juni '87 heeft de rechtbank na
enige maanden slechts een verzoek aan de Umweltminister gericht.
Pas na herhaalde aanmaningen door de eiser werd dit verzoek in
november '88 herhaald. In plaats van de eis aan de aangeklaagde,
de stukken ten spoedigste over te leggen, vroeg de rechtbank
onlangs "welke motieven de Umweltminister heeft om de betreffen
de stukken niet op te sturen".

4. De meest recente zet van het Verwaltungsgericht is dat ZIJ

Prof. Gerd Winter niet langer toestaat om als advokaat van Coen
Hamers op te treden. In een stadium van het proces, waarin de
schriftelijke voorbereiding als afgerond kan worden beschouwd,



ontneemt de rechtbank Hamers zijn advokaat. en daarmee de moge
lijkheid om de wetenschappelijke argumenten voor zijn bezwaren
tegen de bouwvergunning tijdens een rechtzitting met voldoende
kennis van zaken naar voren te brengen. o.a. in de konfrontatie
met door de rechtbank opgeroepen deskundigen.
De rechtbank komt nu. na 2 jaar. met de bewering dat Prof.
Winter. hoogleraar milieurecht aan de universiteit van Bremen.
niet incidenteel maar Q~roepsmatig als advokaat werkzaam is.
hetgeen op grond van een wet uit 1935 (Rechtsberatungsgesetz)
niet is toegestaan. De motivering voor dit besluit van het
Verwaltungsgericht is weinig steekhoudend en een voorbeeld van
verdraaiing van wetsteksten en hun betekenis. De rechtbank geeft
een zodanige interpretatie aan het begrip "beroepsmatig". dat
het hoogleraren feitelijk. onmogelijk wordt gemaakt om nog als
advokaat op te treden. Dit staat haaks op de bedoeling van deze
wet. die een goede kwaliteit van de juridische ondersteuning wil
garanderen.
Om in ieder geval het proces van Hamers te kunnen voortzetten
heeft Prof. Winter tegenover de rechtbank officieel verklaard
dat hij zich uit de andere processen tegen de kerncentrale
Lingen terug zal trekken, en ook in de toekomst dergelijke
processen niet meer zal voeren. Ook met deze verklaring. die
door Hamers als een kapitulatie wordt ervaren, neemt de recht
bank geen genoegen. Het voeren van slechts een enk~l prqg~

beschouwt ze dus als een beroepsmatige bezigheid! Opmerkelijk is
dat de rechtbank nu pas met deze kwestie komt. in plaats van 2
jaar geleden. Nog opmerkelijker is evenwel dat de advokaat van
de aangeklaagde partij. eveneens hoogleraar in de rechtsweten~

schappen en ook betrokken bij meerdere processen. niet gelijk
tijdig van het proces is uitgesloten.

Vooral door dit laatste feit laadt de rechtbank sterk de
verdenking van partijdigheid op zich. In dit proces moet ze een
beslissing nemen over de eis om een kerncentrale stil te leggen
die 5 miljard Mark heeft gekost. Zo'n besluit zou hevige
protesten van bedrijfsleven en politiek uitlokkén. Uitstel van
de besluitvorming is dan ook een voor de hand liggende manier om
zich voorlopig aan die verantwoordelijkheid te onttrekken. in de
hoop dat de eiser op een bepaald moment door omstandlgheden
gedwongen wordt het proces te beeindigen.

Overigens zou men uit deze'gang van zaken ook de konklusie
kunnen trekken dat de argumenten die Hamers naar voren brengt
steekhoudenq zijn. Dit betreft m.n. de mens als risikofaktor in
het funktioneren van een kerncentrale. Steeds vaker blijkt dat
deze faktor veel minder beheersbaar is dan de technische syste
men en niet als onvermijdelijk " r e strisiko" kan worden afgedaan.

Hamers zal tegen de recente uitspraak van het Verwaltungs-
gericht bezwaar aantekenen en bij afwijzing daarvan in hoger
beroep gaan.

De samenstellers van de nieuwsbrief
wensen Hamers veel duurzame energie en
kracht toe in zijn dappere strijd en
roept de lezers op, Hamers te steunen
door hem een kaartje en Zof geld te
sturen aan het onderstaande adres:

Stich. Burgerinspraak over de grens
secr: Sparstraat 43 7572 TN OLDENZAAL
tel: 05410 15013, postgiro: 4268954

Jan Holsheimer



KOEPELOVERLEG

Uit een onderzoek dat de Europese
commisie heeft laten houden naar de
opvattingen van de EEGburgers over het
milieu, blijkt dat in Nederland de
gevaren van kernenergie, naast
vervuiling door de industrie, als de
belangrijkste milieuproblemen wordt
ervaren. Prima, hou en zo !!!!
In april zal de tweede TORnota van min.
Nijpels verschijnen. (TOR:
Toetsingskriteria voor de ondergrondse
Opslag van Radioaktief afval) Het is de
bedoeling dat de bevolking, in twee
maanden die daarop volgen, in
hoorzittingen opnieuw de gelegenheid
krijgt zich over de kriteria uit te
spreken. Op het laatste koepeloverleg is
besloten weer een voorlichtingsfolder te
maken, bedoeld om de bevolking van de
zoutkoepelgemeentes in de vij f
noordelijke provincies te in formeren
over de plannen van de regering. D.m.v.
een aanhechtstrook kan men zijn mening
kenbaar maken in Den Haag. Er wordt een
subsidie aangevraagd bij VROM om 30.000
folders te kunnen bekostigen. Verder zal
een samenvatting van de nota, voorzien
van de visie van de AKB gestuurd worden
naar de provincies en gemeenteraden om
hen opnieuw te vragen stelling te nemen
tegen de regeringsplannen.

Kontaktpersoon Koepeloverleg
Wypkeline Wijnants
Tel: 05924 2134

KOEPELOVERLEG 24 april
20.00 uur Milieuraad Drenthe
Hertenkamp 6 Assen.

ZON, WIND EN WATER

Cursus over duuname energie.

21 23 april Castorp Rauxel.
org: Die Grunen in Duitsland
Kontaktadres: Colmanstr. 36

5300 Bonn 1
Tel: 0228 / 692021
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DUURZAAM

Naar een duurzaam Nederland
Boekje geschreven door M. Groen
naar aanleiding van een symposium
onder dezelfde titel op 23 november
j.1. Via diverse invalshoeken worden
de ontwikkelingen op milieugebied in
de periode 1.971-1988 in Nederland

geschetst: een essay, een interview
(met prof. ir. W. Reij, de voormalige
directeur-generaal van het Neder
landse milieuministerie). en samen
vattingen van het Brundtland-rap
port en van 'Zorgen voor Morgen'.
Een uitgave van de SDU.
ISBN90120593U5, lU4p.,.f 19,90.

Te bestellen bij:
Milieuboek .
Henri Polaklaan 42, Amsterdam.
Tel: 020 244989

ZfL~MEU I:AN INPAr.J:f/'J 5I! KiJWAAMP

Straflllg en landbouw



(wordt vervolgd)

De Gasunie zal het gas moeten leveren
voor de W.K.K.eenheden, gas dat door
besparende maatregelen beschikbaar komt.

Samenwerking EGD en Regas
bij warmte/kracht-koppeliug

ten tot de bou w van 2 gasgestookte cen
trales van elk 600 MW. Hiermee heeft de
EPON de monopoliepositie van de Gasunie
voorde inkoop van gas, doorbroken, want
het gas zal door de Noorse mij. Standoil
geleverd worden. Daar heeft de milieube
weging ook geen moeite mee. Wel met het
feit dat het elekticiteitsverbruik weer
behoorlijk stijgt ten gevolge van de
ekonomische groei. Decentrale energie
voorziening zou het stroom gebruik terug
kunnen dringen. De distibutie van stroom
is nog in handen van de IJsselmij.,PGEM,
EGD, en PEBF. Hier liggen de mogelijkhe
den voor decentrale opwekking. Wanneer
deze distibutiebedrijven kunnen fuseren
met de gasbedrijven zijn de voorwaarden
aanwezig voor warmte/krachtkoppeling 
wettelijk moet dan ook het een en ander
geregeld worden en kunnen de orders
voor W.K.K. eenheden en Total Energy
installaties geplaatst worden. In de wat
verder toekomst kunnen windturbines aan
de W.K.K.eenheden gekoppeld worden. De
geintergreerde bedrijven die gas,
elekticiteit en warmte distribueren
noemen we energiebedrijven Nieuwe Stijl.

gewerkt op hel gebied van energie
studies en haalbaarheidsonderzoeken
voor warmte/kracht. Dl:" nieuwe S3~

menwetkillp'l"mereenknmst berekent.
dal el nu ook Financieel wordt ~3

mengewerkt. Beide bedrijven bren
gen hij warme/kracht-nrojccten elk
\'ijfti~ procent risicodragend kapitaal
in. Vrijwel gelijktijdig met helteke
nen van de overeenkomst werd "all
hel Wilhelmina-ziekenhuis in Assen
01')(11 acht ont vangen voor dc plaat
sing van een wurmte /kracht
installarie met een clecrrischc vermo
gen van 165 kW.

In Assen zijn door het Enerniebu.
reau van het f.O,D. al vijf ic.ienlje~
ke installaties gerealiseerd. Deze
produr...eren per jam vijf miljoen
k\Vh en leveren dankzij de warmte
benuu ing een energiebesparing op
van ongeveer 900,000 cuhieke meier
aardgas per Jaar, Jlet regionaal gas
bedrijf Regas gaat (lok in dele
bestaande- installaries voor vijf1ig
procent participeren.
Momenteel lijn r.G.D. en Regas
met verschillende grote wartntege
bruikers in onderhandeling over de
plaat~in~ val! een dergelijke installa
tic waannee de verbruiker zonder rio .
sico's aanzienlijke besparingen op
energicko..ten kan bereiken, Poten
tiële gebruikers zijn inmiddels nl be
naderd. Hel gezamelijk potentieel
voor warnue/kracht wordt geraamd
(lP 5(X)() k\\' electrisch vcrmogen.. Dil
bel ren verbruikers als bejaardenhui
zen. verpleeginricluingen en kleine
industrieën,

Oe afgelopen jaren werd al samen-

I{()I.UE • Het r~gionaal ~"sh~.

cJrijf Regas en het Energieb~drijf

voor (;roltitlgelt en Urenlhe
(1'::(;.1).) hebhl'n onlangs een
(I\·ereenknm~d ~cslol('n voor dl"
gl'7am~tllijke rt'alisalic en espoi.
tatie van warmte/krachl
inslallnlit's.

Zover is het helaas nog niet. We zullen
onze plaats in de provinciale en gemeen
telijke energiebedrijven nog moeten ve
roveren. Echter, alle zoutkoepelgemeen-
ten hebben een ding gemeen, zij liggen
alle in het EPON gebied. EPON staat voor
Elektriciteits Produktiemij. voor Oost
en Noord Nederland, totaal opgesteld
vermogen 4500 MW. Deze EPON is voortge
komen uit de PGEM (gelderland) en de
IJSSELCENTRALE (overijssel), later aan
gevuld met de PEB (friesland) en de EGD
(groningen en drenthe). De PGEM en de
IJsselcentrale hadden ieder voor zich in
1985 al het besluit genomen een kerncen
trale te gaan bouwen. Maar ook bij de
twee direkties is enige twij fel gerezen
ontrent het doorgaan van dit plan, van
daar dat de EPON haar reikwijdte be
slaat 6 provincies bij de opening van
haar cigcn huisvesting in Zwolle, najaar
'87, opeens liet weten 2 of 3 kolencen
trales te willen bouwen, grootschalig
natuurlijk. Sindsdien zijn de plannen
nogeens gewijzigd. Dit najaar is beslo-

We schrijven oktober 1990. Na enkele
harde akties, veel rumoer en spannende
debatten in de Tweede Kamer heeft de
regering na lang talmen toch het idee,
kernafval in de zoutmijn te dumpen,
laten varen en voorts de knoop doorge-
hakt om geen nieuwe kerncentrales te
laten bouwen. Grote opluchting alom,
maar...... nieuwe afvalproblemen doemen
alweer op, n.l. van kolencentrales en de
decentrale energievoorziening die de
ontwikkeling van duurzame energiebronnen
moet bevorderen hee ft nog geen wettelij-
ke basis.
De AKB omgedoopt tot Wind- en Zon
beweging, nu voor kleinschalige Eopwek
king. De provinciale besturen hebben de
ideeen van de milieubeweging in grote
lijnen overgenomen en overal worden
leden van de Wind en Zon beweging ge
vraagd in kommisies en besturen plaats
te nemen.

Christien Faber,

EEN KIJKJE IN DE NABIJE TOEKOMST.



Spaarlampen, voordelig en
milieuvriendelijk, maar ookgiftig

He spaarl;lmp wint aan populari.
teit. lid ministerie van Economi·
sche l..aken maakt er sinds enil:e
tijd reclame "oor en een aantal
('Il'ktricitl~itsb('drij\'enstartte on
lan~s l'en spaurlampcnactic. Een

. prima initiatief, zowel voor uw
beurs als "(lOr h(,t milieu. Het is
('chter dan 'H'I zaak dal kapotte
spaarlampen niet in de vuilnisbak
verdwijnen, maar worden lngele
verd bij het chemisch af,'ald('I'OI.

Voordelil.'er
Ook als het elektriciteitsbedrijf
de aanschaf van spaarlampen
niet extra aantrekkelijk maakt,
levert de energiezuinige lamp
voor de meeste consumenten
voordeel op. Het gemiddelde
elektriciteitsverbruik van een
huishouden is ruim 3(J(I() kWhl
jaar. Verlichting slokt hiervan
een derde deel op (950 kWh). Dit
is slechts 4 procent van het totale
energieverbruik van een huis
houden. en lijkt dus niet veel.
Maar spaarlampen leveren per
Watt gemiddeld ongeveer 4 à S
keer zoveel licht als gloeilampen.
Als de helft van de verlichting
geleverd zou worden door spaar
lampen, zou dit landelijk maar
liefst ::!::!5 MegaWatt per jaar he
sparen 0' ongeveer de produktie
van een kleine centrale. Pel' huis
houden scheelt dit vijftig tol zes
tig gulden per jaar. Nog enkele
cijfers: spaarlampen kosten ge
middeld 25 lot JO() gulden en
gaan (,(J(J(I tot HO(lO uur mee.
Gloeilampen branden VOOl' één
lot drie gulden I(J(JO tot 1500uur.
De spaarlamp is dus uiteindelijk
voordeliger.

Zware metalen
Er kleeft echter één groot nadeel
aan de energiezuinige lampen: ze
bevatten meer schadelijke zware
metalen dan gewone gloeilam
pen. Cadmium en kwik bijvoor
beeld. Als de consument deze
lampen niet hij een chemische af
valdepot inlevert, is dl"komst van

'-....'.'.)..'.. ,.,' 7"

~
'!;

.: ;.L ~.
. ;~...

Tips
* Gebruik spaarlampen op
plaatsen wam vaak en voor lan
gere tijd het licht brandt. Een
spaarlamp gaat net zo lang mee
ab:'\ à (, gloeilampen. en kost-t à 5
keer minder energie.
* Spaarlampen zijn groter en
wegen meer dan gewone lampen.
Meet voordal uw een spaarlamp
koopt de beschikbare ruimte in
de armatuur en kijk of deze het
gewicht (-tm il silo gram) kan
dragen.
* f:en spaarlamp levert bespa
ringop als de lamp ilJ guldens niet
duurder is dan het aanlal watt
wat een vergelijkhare gloeilamp
levert.
* I let duurt even voordat een
spaarlamp de maximale lichtop
breng-t geeft. Hoe langer de
lamp is uitgeweest. hoe langer dit
duurt.
* Dl' meeste spaarlampen halen
de hO(l() branduren, de lichtsterk
te neemt op den duur 15 tot ~o

procent af.
* Spaarlampen met opaal uit
voering zijn aan de binnenkant
Wil gepoederd, en geven 10 pro
rent minder licht,
* Breng spaarlampen altijd te-

de spaarlampen dus helemaal
niet zo milieuvriendelijk.
liet Fries elektriciteitsbedrijf
heeft verzuimd dat in zijn folder
te vermelden. 'Staat dat er niet
in" Nou, dan lijn we dat zeker
vergeten,' luidt het commentaar
van de betreffende ambtenaar.
Ook in de huis-aan-huis-folder
van het GEB Amsterdam ont
breekt de opmerking dat de lam
pen naar het chemisch afvaldepot
moeten. Vereniging Milieude
fensie bepleit daarom een goed
retoursysteem voor spaarlam
pen. Alleen dat geeft de garantie
dat de zware metalen uit de lam
pen niet in het milieu terecht ko
men.
SY/I'ja Borg, Hunkr Sdwor

rug naar het chemisch afvakle
pol. de gifbus of de chemokar in
uw gemeente. Gooize nooit in de
vuilnisbak. Dit geldt ook \001'
TL-buizen! Een TI. huis bevat
ongeveer :!() mg kwik.
* Bij de lampen van het merk
Svlvania Lvnx Diamant en van
het merk TÏJom 2·D is het moge
lijk een defecteof gebroken hclu
huis te vervangen. Dit goedkoper
en minder verspillend, De 75
Watt-lamp van deze serie heeft
ook hel meeste rendement en is
dus aan te raden.
* Uit oogpunt van kosten en
kwaliteit kunt u het beste de \01·

gl'lllk lampen kopen:
.JO WI/I/: I'hilips SL') Prisma: Iie
ma spaarlamp') Watt opaal; Phi
lips St.') Opal,
MI Walt: Philips SI. D Prisma:
l lema spaarlamp D Watt opaal; .
Philip» SI. 13 Opal;
75 Wlllt: Pope SI. IX Prisma;
l.indncr Icolina 25; I'hilips SI.~)

prismatic. Osram Dulux EI 15 W
geen opaal: Sylvania Lynx-s Dia
mant ~ l.vnx-d Diamant; Thor n 2·
D. .
WO \1'''11: Osram Dlllllx EI, :'(J W
geen opaal.



'Kernenergie niet langer
1.- ~'I(--ID~'ó~

goedkoopste erlérgiebron
DEN HAAG (GPD) - Kernenergie is niet langer de goedkoopste

energiebron voor de toekomst. Dat is kolenstook. Alleen bij een
economische groei van 3,7 procent per jaar tussen 1985 en 2010 is
kernenergie als energiebron nog iets goedkoper dan kolenstook. De
investeringskosten voor een kerncentrale zijn veel gevoeliger voor
de dollarkoers dan het geval is bij de bouw va~ een kolencentrale,

Belgen zien af van LÇ..
,.....-

achtste kerncentrale 10
lBRUSSEL (ANP) -Er komtj

voorlopig geen nieuwe kerncen-l'L
trale in het Belgische DQe1 Vlak I
over de grens met Nede'1fiffid. Dat
heeft de Belgische regering giste}8t
ren besloten. Daarmee wordt het
advies van de elektriciteitsbedrij
ven in de wind geslagen.

Volgens minister Willy Claes
van economische zaken wil België
de bouw van kerncentrales in de
toekomst niet volledig uitsluiten.
Er staan in België al zeven kern
centrales. Bovendien is het land
betrokken bij centrale in het
Franse Chooz. Claes zei gisteren
dat de elektriciteitsbedrijven de
kosten van kernenergie ten op
zichte van steenkool en gas te laag
hebben geraamd.

Mexico ziet af van
ingebruikneming
eerstekernreactor

MEXICO STAD (UP!) - Do Mm·
caanse~ die is verwikkeld in
een c:ontrova'se ....... het lebnák _
k~ ia dit olierijke laad, Meft
wCJelllldq kODdpmaakI dat de iuIe-
bruikna van de kel'lU'..ctor van La·
g_ Verclevoor onbopoaIde tijd wordt
uitgesteld. DeboUw van de _r, die
op />ülll 300 km ..., Mexico Stad lilt,_ onceveer _ miliard pdden ,e·
kcst.

De minister van Milieubelleer en
Ruimtelijk OnIeftlll&, Man ' Camacho.
schreef het wtstel toe het enorme
beian& dat milieubeschermen hec:hten
aan het nier.cJ.oorpanvan dit 1X'Uiect."
Dal de werkzaamheden aan de reactor
niet worden hervat zou ook verband
houden met problemen rond de veilill'
heid van de mensen die in de buurt van
de reactor wonen.

Tegenstanders van de reactor .oeren
aan dat Mexicovoorde komende60jaar
over voldoende kolen-, gar en obevoor~

raden beschikt. MelOen is de op drie na
grootste olieproducent ter wereld.

Aanvraag ingetrokken

Geen kerncentrale
in grensgebied

EMMEN· De plannen voor een
kerncentrale pal over de grens bij
Schoonebeek zijn ingetrokken.
Fabrikant Siemens Interatom
heeft de vergunningaanvraag for
meel afgeblazen: Dat is gisteren
in Westduitsland bekend ge·
maakt. Een actievergadering in
het plaatsje Nordhorn, die mor
genavond zou worden gehouden.
is vandaag afgelast. De komst van
een zogenaamde Hoge Tempera
tuur Reactor voor de olieindustrie
in Georgsdorf of Rühlertwist is
hierdoor definitief van de baan.

De Duitse aardoliemaatschap
pij BEB heeft verklaard geen be
langstelling voor de nucleaire
energiebron te hebben. waarnaar
de vergunningenprocedure is
stopgezet.

m 3 C

Van onze parlementsreductie
m;N HAAG - liet kabinet

hoeft dit jaar ~een hesluit te ne
men over de bouw van meer kern
centrales in ons land, Wel moet
het kahi net een discussie op gung
brengen over de eventuele bouw
van de omstreden st roomcentra
les. Daarhij dient een relatie ge
legd te worden tussen de milieu
problemen die dool' het opwekken
van stroom met andere brandstof
fen ontslaan. en de noodzaak de
milieuvervuiling verder terug te
dringen.

Besluit bouw
kerncentroles
uitgesteld

De energiespecialisten van
. CDA en VVD in de Tweede Ka

mer, Lansluk en Braams, hebhen
dit gisteren laten welen. Zij rea
geerden daarmee op een rapport

van het Internationaal energiebu
reau (IEAI, onderdeel van de
OI~SO.

Over het IEA-advies is inmid
deis een conflict uitgebroken tus
sen de ministers Nijpels (VROM)
en De Korte (Economische Za
ken), De milieuminister liet via
zijn zegsman weten dat het kabi
net toch geen besluit meer zal ne
men over de bouw van kerneen
trales en dat Hok De Korte een po
sitief •besluit "niet verstandig"
vindt. De Korte wees dit van de
hand.



'Radioactiviteit
vaker dodeliik'

Van onze correspondent

MOSKOU - In de Oekralnse stad Tlljernovtsy is men
bang, En de verontruste bewoners laten hun bezorgdheid.
niet wegwuiven door de autoriteiten. Augustus vorig jaar
s,loeg menig huisgezin alarm: de kinderen werden plotse.
bng volkomen kaal. "Het was gruwelijk. Dikke halU'Vlok.
ken bleven op de hoofdkussens achter als de ouders hun
kinderen 's morgens uit bed hooiden. De kinderen klaag.
den niet over pijn, maar al gauw waren ze zo kaal als een
kikker". vertelt een ooggetuige.

Een ziekte waarvan niemand teraard Tl\ÏCrnobyl-angsten op.
tot nu toe de oorzaak heert geven- Die heeft de overheid de kop inge
den, in een stad in de O..krnïne drukt. Het lijkt er op dat men er
twaartn ook Tsjernobyl ligt met in T!'jcmovtsy inmiddels vnn
de ramp-kerncentrale). levert ui- overtuigd is, dat het daar niet van

is gekomen,
"Manr", zegt actievoerder Ann-

• toli Galin, "De werkelijke oor
zaak houden ze voor ons verbor
gen. Veel ouders hehben hun kin
deren ergens anders onderga
bracht. Ze kunnen niet terugko
men als niemand weet waar die
kaalheid vandaan komt"?

Na de massale haaruitval stel
de een regeringscommissie vast:
hct element thallium is de OOT.
zaak. Niets aan de hand: een ge.
volg van zure regen. Gaat vanr.elf
over. Van de 218 kinderen die bij
.de dokt..r kwamen, werd bij 132,
',,'n chemische aandoening ge
eonstateerd. "Gemiddeld kwamen
er sinds novomber elke maand 25
kale kinderen hij", ..egt de actie
voerder. "Om paniek te voorko
men. stellen de plaatselijke art
sen, nis het even kan, een andere
diagnose".

),;r zijn, zonder uitleg, In T'\ier.
nuvt.y enkele maatregelen geno
men. AI h..t gras in de stad werd
op last van de regeringscommissie
verwijderd en straten in het
centrum wortlen regelmatig
schoongespoten,

Verontruste hurg..rs begonnen
bodemmonsters te nemen. Enkele
honderden daarvan werden bij de
autoriteiten ingnlovsrd, maar zijn
sindsdien spoorloos verdwenen,
r.egt act.ievocrder Galin. In de tus
sentijdhad hij zelf 192 monsters
verzameld, variërend van etens
waren tot urine van de hetrokken
Ifind..ren, en die had hij ingele
verd bij het wetenschappelijk on
dcrzocksinstituut Van het mi
nistorie van Binnenlandse Zaken,
die tot de conclusie kwam dat er
in de kinderurine een abnormaal
hOl(e concentratie borium aanwe
:dg was geweest.

(lpen thallium dus. maar bo
r-um. Galin: "Borium wordt g....
bruikt bij kernreactoren en vormt
ook een onderdeel van de
hrandstofvoor raketten".

Wa' hebben
de kale
kinderen in
Tsiernovtsy?

wordt pas volgend jaar verwacht.

TNO maakte voor haar rappor
tage gebruik van waarnemingen
die al tientallen jaren in Japan
worden gedaan. Uit die gegevens
blijkt dat radioactieve straling
vooral bij risicogroepen lil. zwan
gere vrouwen en jonge kinderen
VMk fataal is. Ook mensen die
met radioactive straling werken,
lopen meer gevaar dan tot nu toe
werd aangenomen.

TNO waarschuwt wel dat d.. si·
tuatie na de atoomaanval niet
vergelijkbaar is met een ongeluk
waarbij radioactiviteit vrijkomt.

,DEN HAAG - Radioactieve straling blijkt veel dodelijker dan
tot nu toe werd aangenomen. TNO, de organisatie voor to.-gepast
natuurwetenschl\ppelijk onderzoek, durrt de stelling aan dat 1'1\
dloactieve straling minstens tweemaal zo veel mensen doodt als
werd verondersteld.

TNO bàs~ert zich op wnarne
mingen in de Japanse steden Ui.
rosjima en Nagasaki. die in de
Tweede Wereliloorlog door de
Amerikaanse atoombommen wel"
den getroffen.

De Ve)'(mlg'ing' Milieudefènsie
m..ent dat de bevindingen van
TNO in elk geval in ons land moe
ten leiden tot strengere stra
lingsnormen .en -voorechriften,
Een woordvoorder van' het mi
nisterie van Milieu weigert com
mentaar, omdat het nog slechts
om het concept-verslag van een
onder7.0elt zou gaan. Publicatie
van het volledige eindràpport

blootaan
teveel
straling'

Werkgroep mInisterie wvc:

'Patiënten

Van onze redactie binnenland
UTRECHT - De gemiddelde Nederlander wordt, in 7.ijn

leven· door medisch onderzoek or behandelirig waarbij Io
niserende straUng wordt toegepast. blootgesteld aan een
hoeveelheid straling die gelijk is aan drie maal de (gerin.
ge) straling die ons land bereikte na de kernramp in Tsjer.
nobyl..

Tot deze conclusie komt een
wlOrkgroep van het ministerie van
Welzijn, Volksgesondheid en Oul
tuur (WVC). De werkgroep is be
zig met een verkennende inventa
risatie VAn de stralingsbelasting'
ten gevolge van medische toepas
singen. Artsen moeten volgens
der.e werkgroep voorzichtiger zijn
met het aanvragen van dit soort
onderzoeken.

Staatssecretaris Dees (WVC)
komt voor medio 1989 met een no
titie over de stralingsbelasting en
met beleidsvoornemens tut be
scherming van de individuele pa.
tiënt en consument tegen de nads-
lifte gevolgen.

Richtlijn
De -Europese richtlijn voor

vaststelling van maatregelen
voor stralingsbescherming van
mensen die medisch worden.on
derzocht of behandeld, moet. nog
in de Nederlandse wetgeving wor.
den opgenomen.
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Door verhuizing van een redaktielid. is de redaktie van A K B nieuwsbrief
op zoek naar iemand;

'" die zin heeft om c.a. eens per twee maanden mee te werken aan het
samenstelllen van deze nieuwsbrief.

'" We hebben behoefte aan iemand met enige schrii fcapecitelten.
'" Het werk bestaat v.n.l. uit het samenvatten van artikelen en lof

schrijven van een kort redaktioneel stukje.
'" De plaats van handeling is in Rolde (Nijlande om precies te zijn).
'" We werken het liefst overdag en wel s'middags (maar als het moet zou

het ook s'avonds kunnen.}
'" Mocht U belangstelling hebben, belt U dan even met Wypkeline Wijnants

05924 - 2134.

FINANCIEEL

Beste A K B Nieuwsbrieflezers.

NIEUWS

De A KB-nieuwsbrief verschijnt al vier jaar, en is niet meer weg te
denken als informatiebron voor de Noordelijke Anti Kernenergie Beweging.

MAAR..... er dreigen donkere wolken aan de horizon......!!!!!!

Om met" Hoge Heren" termen te spreken, we krijgen het financiele
plaat]e niet meer rond.

Daarom vragen de samenstellers van de A K B nieuwsbrief U het volgende:

'" Stort, Uw zelf te bepalen, jaarlijkse bijdrage op de bijgaande
acceptgirokaart. Iedere bijdrage is welkom, we hebben het hard nodig.

'" Vermeld Uw naam en adres op de acceptgirokaart.

'" Als iedere Nieuwsbrieflezern~ een nieuwe Nieuwsbrieflezer er
bij zoekt dan zijn we met z'n vijfhonderden.
Opgave bij Susan Cleveringa Kruisakkers 4 Amre1r, 05922 - 2158.

De volgende A K B Nieuwsbrief moet uit, het verzet tegen kernenergie is
nog niet gewonnen.



Kontaktadressen van A K B groepen in Noord Nederland.

BORGER:

GIETEN:

GASSELTE:

ROLDE:

ANLOO:

HOOGEVEEN / ZUIDWOLDE

ASSEN:

Milieuraad Drenthe

GRONINGEN:

Miliel/federatie Groningen

Aktiegroep Vele Handen

DELFZIJL:

Platform Eemsmond

ONSTWEDDE:

NORG:

WEENER BRD:

Deutsche Burger Initiatieve

EDE:

Sichting LAK A
Landelijk Anti-Kernenergie Archief

AMSTERDAM:

Miliel/telefoon
020 - 269161 voor al Uw vragen op mi/iel/gebied

maandag en donderdag van 9.30 - 12.30
C1I van 13.30 - 16.30 uur.
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