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Eenmaal in de twee
maanden komt deze
nieuwsb rief uit met
als doel:

• hel elkaar op de
hoogte houden van
landeli j ke en regio
nale akti viteiten
tegen verdere toe
passing en ontw ikke
ling van ke rnenerg ie
in ons land

• el kaar ste unen in
het verzet tegen
kernenergie en voor
een milieu vriende
li jk energiebeleid.

Opgave bij :
Susan Cleveringa
Kruisakkers 4 ANNEN
05922 2158

Kost en:
Een vrijwitt ige
bijdrage storten op
gironr. 49 29882
Inl'. A K B Drenthe
kruisakkers 4 ANNEN.

Redo ktieadres:
WypkeUne Wij nants
Nij land e 7
9452 VA ROLDE
Tel: 5924 2134e etIS Ui ....



MILIEUGROEPEN OVER KERNAFVALRAPPORT:
ft OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN ft

Het rapport van de commisie OPLA (opslag te
land) is oude wijn in nieuwe zakken. het verzet
tegen de opslag van atoomafval in zoutkoepels
of zoutlagen zal doorgaan. Dat stellen de milieu
organisaties uit het Noorden en Oosten van het
land als reaktie op het nieuwe rapport van de
commisie OPLA over opslag van kernafval onder
gronds. Telkens weer probeert de overheid aan
te tonen dat opslag van atoomafval in zout
veilig is. Maar dat is niet te bewijzen. Integen
deel, ervaringen met zout in West-Duitsland
en de Verenigde Staten tonen aan dat zout
niet geschikt is voor de opslag van atoom-
afval. de zoutkoepel bij het West-Duitse
Gorleben staat in contakt met grondwater waar
door er jaarlijks 10.000 kubieke meter zout op
lost. Bij het aanleggen van een schacht in de
zoutkoepel is er in mei 1987 een ongeval ge
beurd, waarbij een dode en zes gewonden zijn
gevallen. In de Verenigde Staten is zout afge
vallen voor de opslag van kernafval en de ge
plande opslagplaats voor afval van de kern
wapenproduktie in de staat New Mexico zal lang
zaam vollopen met water.
De recente aardschokken bij Assen tonen aan
dat de Nederlandse bodem in de nabijheid van
zout. in beweging is. Ook is het onmogelijk
zekere uitspraken te doen hoe het zout zich in
de toekomst gedraagt. Zo blijkt dat het een il
usie is om te denken dat atoomafval veilig op
geslagen kan worden in zout.
Vanaf 1976 probeert het min. van Ekonomische
Zaken keer op keer met nieuwe rapporten
proefboringen er door te drukken, maar terver
geefs, Het doel van die rapporten werd in
1976 omschreven als "de aanvaarding door
het publiek en het bestuur te verkrijgen".
Ook het nieuwe OPLArapport is niet meer dan
oude wijn in nieuwe zakken. Kernenergie houdt
onvermijdelijk de aanmaak van atoomafval in:
99 % van de radioaktiviteit die jaarlijks in
Nederland gemaakt wordt, is afkomstig van de
kerncentrales Dodewaard en Borssele; de rest
komt van ziekenhuizen, industrie en laboratoria
De suggestie die soms gewekt wordt, dat bij
kernafval het vooral gaat om opslag van het af
val van ziekenhuizen is dus onjuist.
Het kerncentrale-afval blijft miljoenen jaren ge
vaarlijk. Opslag van dit afval in zout betekent'
daarom dat honderden generaties met risico's
opgezadeld worden. Dat is onaanvaardbaar.

Het OPLA-rapport heeft 30 miljoen gulden ge
kost en is geldverspilling. Volgens de eisen van
1979, waar zoutkoepels aan zouden moeten vol
doen om geschikt te zijn voor opslag, vallen
alle zoutvoorkomens af, omdat ze niet stabiel
genoeg zijn. Dat heeft de regering zelf toege
geven in 1984, teven besloot de regering dat.
er nieuwe criteria zouden moeten komen.
De milieugroepen uit het Noorden en Oosten
van het land vinden echter, dat de regering af
moet zien van opslagplannen, Daarom achten zij
de uitgave van 30 miljoen geldverspilling.
Een reden te meer om zich te blijven verzetten
tegen proefboringen.

Voor meer informatie:

Zoutkoepeloverleg Groningen, Friesland, Drenthe
W. Wijnants 05924-2134; S de Vos 05121-1383
H. Damveld 050-125612.
Zoutkoepeloverleg Overijssel: L V" d, Heijden
038-217166
Reginaal overleg tegen ondergrondse opslag
Gelderland: H Gerrits 05440-62099.
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JAtoomafval' en zout

E
en Kamermeerderheid
(CDA, PvdA en nu zelfs
VVD) is tegen het dumpen

van het hoog radio-actieve. gifti-
ge, warmte-afgevende kernsplij
tingsafval in een noordelijke zout
koepel. Dat bleek gisteren tijdens
een overleg tussen de Kamer
commissie Economische Zaken
en minister De Korte (Economi
sche Zaken). Goed nieuws voor
het Noorden. Maar de kou is nog
niet uit de lucht.

De plannen om radio-actief af
val in een zoutkoepel te dumpen.
dateren uit de jaren zeventig. Het
verzet van de bevolking en de
besturen in het Noorden is even
oud. Dat massale verzet
voorkwam proefboringen in het
zout. Leidde er toe, dat de Kamer
een aantal eisen formuleerde.
waaraan een zoutvoorkomen zou
moeten voldoen, alvorens er een
boorput mocht worden geslagen.
Geel) zoutkoepel in het Noorden
voldeed aan die eisen, zo werd en
kele jaren later duidelijk.

Daarom werden dieeisen terzij
de gelegd. Een nieuwe commissie
lOpla) begon aan een heel nieuw,
in fasen uit te voeren onderzoek
naar de mogelijkheid het "atoom
afval" toch in het noordelijke zout
kwijt te raken. Dat onderzoek is
nu zo ver gevorderd. dat de fase
waarin proefboringen zijn voor
zienvoor de deur staat.

De Tweede Kamer ging akkoord
met de nieuwe onderzoeksopzet.
Over de fase. waarin de proefbo
ringen zijn gepland. heeft de Ka
mer zich nog niet uitgesproken.
Dat nu een Kamermeerderheid
niets voor dumpen in zout blijkt te
voelen, is een politiek signaal. Pas
als de Kamer het doorgaan met
het Opla-onderzoek afwijst, ligt
er een politieke beslissing.

En dan nog is de kou niet uit de
lucht. Er komt (voor het eerst in
1994) Nederlands kernsplij
tingsafval uit de opwerkingsfa
brieken in Frankrijk en Engeland
terug en dat afval blijft komen zo
lang de kerncentrales Sorssele
en Dodewaard in bedrijf blijven.
Het zal tijdelijk. om "af te koelen",
bovengronds worden bewaard in
een voor dumping in zout ontwor
pen verpakking. De kernenergie
lobby blijft er op rekenen, dat in
die lange bewaarperiode (50 tot
100 jaar) ook het verzet tegen
dumpingin zout "afkoelt",

Bovenstaand bericht lijkt bemoedigend:
een kamermeerderheid is tegen de opslag van
hoog radioaktief afval in Noord Nederlandse
zoutkoepels. (zelfs de VVD'er Braams gaf
aan, dat wat hem betreft, er niet in ons land
moet worden geborgen). HOOPVOL !!!!!!
De kamer zal zich straks, als de OPLA corn
misie de te fase van haar onderzoek echt
heeft afgerond (over enkele jaren pas. is nu
de verwachting) moeten uitspreken over een
evt. 2e en 3e fase.
Hier ligt een taak voor de AKB: die' kamer
meerderheid TEGEN, moeten we houen zo!

Wypkeline
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VVD'cr Braams gafaan dat het
kernafval wat hem betreft niet in
ons land ondergronds geborgen
moet worden. De liberaal wil het
Nederlandse afval in West·
duitsland opslaan "als Duitsland
dat zou willen toestaan". De rege
ring daar heeft al plannen tot ber
ging van het eigen kernafval in
ondergrondse zoutkoepels.

VVD'er Braams is het
daar mee eens: "We moeten maar
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eens wat gaan experimenteren
met die zoutkoepels. Zonder on
derzoek komje ook niet verder."

C. t.J "/1.,., '3 -4~ )

(
'--'-o

o
•I

WIJ BETALEN MEEt

zoutkoepels
Van onze redactie economie ~hj

DEN HAAG - Een kamer·l k.'
meerderheid, bestaande uit CDA ~ .I/J~
en PvdA, voelt niets voor de ber-
ging van kernafval in on-
dergrondse zoutkoepels in het
'Noorden van ons land. Ook bij de
VVD wil men de opslag van het
afval in ons land trachten te voer
komen.

I

De Kamer nam eerder het be
sluit om hoogradioactief afval uit
kerncentrales en ziekenhuizen
bovengronds op te slaan in Bors
sele. CDA·Kamerlid Lansink:
"We willen het radioactieve afval
voor 50 tot 100 jaar opslaan in
Borssele, maar we willen ook dat
er op nieuwe verwerkingstechnte-
ken wordt gestudeerd. Als die stu- ~

dies nou tegenvallen, hebben we /---- ._--~
altijd nog de zoutkoepels achter
de hand." l "'-ti- lt..-.-. .-<A.k ""DI..c.. _ h.tk CDA
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TOPPUNT VAN COMMERCIE

Lampenaktie blijkt een succes !!!!!!!!!
60.000 energiezuinige lampen zijn er verkocht.
De bedoeling van de aktie was om de verbrui
kers in Groningen en Drenthe op grote schaal
en voor een aantrekkelijke prijs kennis te
laten maken met de nieuwste generatie ener
giezuinige lampen.
Die doelstelling had twee belangrijke achter
gronden.
Een extra service aan de gebruikers en
besparing van een grote hoeveelheid energie.
(schakel 24.5.89)
Waarom waren wij zo blij met deze aktie ???
Het was een GROOT-GRU liERS stunt en niets
anders. Kopen op afbetaling en hun oude voor
raad vloog de deur uit.
Toppunt van BRUTALITIET om gelijk in het
huis aan huis blad "Energie en water" mensen
aan te moedigen om extra buitenverlichting
aan te leggen. De stroomkosten van licht
in de tuin kunt U laag houden door gebruik
van energie zuinige lampen. (aldus dit blad).
Waarom waren wij zo blij met deze aktie ???

TOPPUNT van BLINDHEID !!!!!!

Susan,

,Broeikaseffectt..~ZP

geen argutnen~.ciêQ
voor kernenergie' I

DEN HAAG (GPD) - Milieumi
nister Ed Nijpels (VVD) vindt dat
in de komende vier jaar het aantal
kerncentrales niet uitgebreid
moet worden. "Nederland kan
zich permitteren af te zien van
kernenergie vanwege de lage bij
drage aan de energtevoorzIening
op dit moment", aldus Njjpels in
een interview in het CDA-blad
CDIActueel.

Hij vindt ook dat het argument
van het broeikaseffect niet mis
bruikt moet worden, om te pleiten
voor kernen.er~ie. "Ik vind dat weI
heel voorzjchtlg moeten zijn het
broeikaseffect te gebruiken als ar
gument voor kernenergie". aldus
de milieuminister.

BEDANKT NIEUWSBRIEFLEZERS voor jullie
bijdrage. Om nu nog een goed overzicht op
onze financiën te houden, zouden we graag
alle bijdragen voor de vakantie te gemoet
zien. Wanneer er voor de vakantie geen bij
drage is gestort, nemen wij aan dat U geen
belangsteJIing hebt in de AKB-nieuwsbrief.
Zit U krap bij kas en wilt U onze nieuws
brief wel graag ontvangen, stort dan f 1,=
en ook U krijgt hem toegestuurd.



DE EGD VERHUURT ZONNEBOILERS.

Kanttekeningen.
Mogelijk is het een stap in de goede richting
de zonneboiler verwarmt het water mèt behulp
van zonne-energie. ln de voorlichtingsfolder
van de EGD staat dat in een doorsnee Neder
lands huishouden gemiddeld 1000 Kwh per
jaar bespaard kan worden .(invergelijking met
het energie verbruik van een gelijkwaardige
elektrische boiler). Dit komt neer op een be
sparing van f 120,- per jaar. Hier wordt
een vergelijking gemaakt met een elektri
sche boiler. Maar de elektrische boiler is een
dure en milieu onvriendelijke warmwater voor
ziening. De zonneboiler heeft in de winter bij

verwarming nodig en dat gebeurt in deze
opzet door elektriciteit. De elektriciteit wordt
in Nederland gemaakt van gas, kolen en kern
energie. Alleen als de enige mogelijkheid voor
de warmwatervoorziening een elektrische boil
boiler is, is de combinatie zonneboiler en
elektriciteit een bijdrage voor een schoner
milieu. Overgens is niet elk huis geschikt
voor de installatie van een zonneboiler. In
formatie hierover Is te krijgen bij de EGD
en bij de Fa. Luigjes zonneenergie te Barneveld.
Als onze elektriciteit van windenergie gemaakt
werd was het apparaat milieu-vriendelijker.
Er is ook een combinatie mogelijk van een
zonneboiler en een gas-badgeyser (en ook met
een c. v. installatie). De kosten van de instal
latievan een combo zonneboiler I gas-badgeyser
zijn echter hoger dan die van de EGO instal
latie. De overheid zou de combinatie gas
en zonneboiler moeten subsidiëren zolang
elektriciteit niet van windenergie gemaakt
wordt. Nog beter was het als de overheid
windenergie subsidieerde. Of ik er als con
sument er financteel op vooruit ga is voor
mij niet het belangrijkste argument. Als er
eens een warmwatervoorziening mogelijk zou
zijn die het milieu niet te veel belast, als
dat nu eens zou kunnen. Het idee om onder
de douche te kunnen staan zonder daarmee
het milieu te te verontreinigen lijkt me heerlijk.

Wiet v.d, Zijpp,

De EGD heeft een folder uitgebracht waarin
onder meer wordt ingegaan op een aantal
installatie-technische aspekten van de zonne
boiler. Deze is verkrijgbaar via de EGO
tel. 050-121091

WindmolenparkJevertirne~rj\'

stroom op dan verwacht ..,.,.
• ZWOLt.E(ANPI- HetwindmóienpathafiNV'"
Energiebedrijf IJsselmij in de Noordooslpoldet
levertgrotere prestaties dan was verwacht Iri !Ie;
periodevan februari 1988tot febtuäri 1989heb;;
ben de 25 molens samen 12tl'IiJjOëti kWUlrttOOitt
geleverd. Dat is 20 procent meer dan was ~..;
raamd. Het grote rendement is tedlü1ken ääribe~
feit dat de molens ook bij geringe windkracht
produceren. De IJsselmij heeft de.gunstige te~

sultaten van het windrnolenpark gisteren hé-
kendgemaakt. . . .. .;.. •• -. ...;;",

De IJsselmij gaatop ditmomentnaóthetcom'- .
plex in Noordoostpolder; moet worden.uitgè~
breid. De bedrijfsuitkomsten vänhet project tot •
nu toe worden indestudiebetrokken; Nu ahtaat
vast voor de IJsselmij dat ook voor een e~èiltûele
uitbreiding van het park subsidië,väh de rijkso-'
verheid nodig is. De reden is dat het opwekkën
van elektriciteit uit bijvoorbeeld olie, nog altijd.
goedkoper is dan de winning van stroom dodt
middel van wind. Het park in de Noordoostpol .
der bespaartop jaarbasis 3 miljoèll kutJieke.p:le .
tergàs.· .. t.14/\ .... \;;;i>i1'~~r'· .

ZOUTKOEPEL TENTOONSTELLING TE LEEN

Bij de Milieuraad Drenthe is zojuist gereed
gekomen de tentoonstelling
" AFVAL IN ZOUT, FOUT. "
Deze belicht de berging van, zowel chemisch
als radioaktief afval in zoutkoepels en is
speciaal gericht op gemeenten - in eerste
plaats die gemeenten die in aanmerking komen
voor de opslag van dit afval. De tentoonstel
ling is gemaakt van een flexibel systeem,
is goed te vervoeren en snel en eenvoudig
op te bouwen.
Te leen bij de Milieuraad Drenthe
Hetrenkamp 6 Assen te1. 05929-11150
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NIEUWSBRIEF
sekretariaatsadres:
Haddingestraat 20-B Groningen. Tel: 050-132870

HOERA..!
De eerste molen van Noorderwind komt eraan!

Terwijl in Zeeland, Friesland en zelfs in Doodewaard
windmolens van kooperaties verrezen kregen we ze hier niet
van de grond. De problemen die we tegenkwamen om een
molen rendabel te laten draaien werden veroorzaakt door het
lage teruglevertarief dat de EGD ons bood. Wind genoeg, plek
zat, maar geen reeel teruglevertarief. .
Nu is het ons gelukt deze problemen te omzeilen door ons niet
meer op de EGO maar op de Rijks Universiteit Groningen te
richten. En daar zijn we dan!

We hebben de Universiteit een voorstel gedaan op basis
waarvan we een molen rendabel kunnen exploiteren. Op dat
voorstel is het College van Bestuur van de Universiteit
ingegaan. We gaan nu praten over de invulling van details.
Een molen, op het Universiteitsterrein die stroom levert aan de
Universiteit. Mooi he?

Nieuwe leden

Op dit moment heeft Noorderwind 93 leden die samen zo'n
krappe 50.000 gulden aan leningen hebben toegezegd.
Afhankelijk van een aantal technische details die nog
uitgezocht worden is er nog een gat in de begroting voor de
windmolen aanwezig van misschien wel nog eens dat bedrag.
Dat houdt in dat we nu op volle kracht aan ledenwerving
moeten gaan doen .

..",." ,.., , " - .

Ja, ik help mee de eerste windmolen van Noorderwind
mogelijk te maken.

Stuur mij informatie en aanmetdtngsformullereodat ik
mee kan helpen de eerste windmolen van noorderwind op
te richten.

NAAM

ADRES

POSTKODE

WOONPLAATS

TEL. NR.

Stuur dit formulier aan :
Noorderwind
Haddingestraat 20-8
9711 KD Groningen
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HERHAALDE OPROEP

De redaktie van de nieuwsbrief (die tot voor
kort uit 5 vrouwen bestond en één mannelijke
lay-out-drukker] moet, wegens het vertrek
van twee van haar leden worden aangevuld:
We zijn op zoek naar:

* Iemand, die de eindredaktie op zich wil
nemen (c,a, U dag per zes weken), en

* iemand, die als gewoon redaktielid wil mee
werken. (c,a, 1 dag per zes weken.)

*******************************************
Enige schrijfcapaciteit is wenselijk om een
enkele keer artikelen samen te vatten of een
kort redaktioneel stukje te schrijven.
De plaats van samenkomst ( êên dagdeel per
zes weken) is evt. nog af te spreken.
We werken in een hele gezellige ontspannen
sfeer , ieder doet gewoon dat, wat hij/zij
kan.

Wie heeft belangstelling, even kontakt op
nemen met Wypkeline Wijnants tel: 05924
2134

"VOORJAARSOPRUIMING"

VRAAG EN 11IBOD

Gevraagd. Sponsors voor milieu- en ont
wikkelingsorganisaties in ontwikkelings
landen of Oost-Europa. De World Infor
mation Service on Energie (WISE) publi
ceert een nieuwsblad met informatie over
problemen rond kernenergie. Veel groe
pen in ontwikkelingslanden en Oost-Eu
ropa willen dit WISE News-communique
ontvangen, maar kunnen het niet betalen.
De vraag naar gratis abonnementen
groeit zo hard dat WISE nu op zoek is
sponsors die deze kosten willen dragen.
Meer informatie bij: WISE, postbus 5627,
1007 AP Amsterdam. tel. 020-853857.

De gerenommeerde Westduitse makelaar NUCLEUS AG biedt drie voordeelkoopjes
aan. Alles tegen kostprijs, want alles moet weg v66r deze zomer.
- Nooit gebruikte kweekreactor te Kalkar, gunstig gelegen aan de Rijn, met
eigen aanlegsteiger. Slechts 8 miljard gulden!
- Hoge-temperatuur-reactor te Hamm-Uentrop, met uitstekende verbindingen
naar het Roergebied. Een koopje voor 4t miljard gulden!
- Splinternieuwe opwerkingsfabriek van eerste eigenaar, voor 9 miljard gul
den. Ideaal gelegen te Wackersdorf in bosrijke Beierse omgeving.

ALlES MOET WEG! ("Allicht", mei/juni 1989)



RADIOACTIEF AFVAL EN ZOUTKOEPELS

HERMAN DAMVELD

Inleiding en samenvatting
Op 15 juni 1989 zijn er rapporten verschenen over opslag van
radioactief afval in zoutkoepels en zoutlagen onder de grond van Noord
en Oost- Nederland. Deze rapporten zijn gemaakt in opdracht van de
Commissie Opslag te Land (OPLA), onder verantwoording van het
Ministerie van Economische Zaken.

In deze rapporten worden 26 locaties genoemd die in aanmerking komen
voor opslag van kernafval, maar er wordt nog geen voorstel gedaan om
over te gaan op proefboringen. Van de 26 locaties zijn er 17 geschikt
voor het aanleggen van een mijn, de opslagmethode waar Opla de
voorkeur aan geeft. Deze 17 locaties zijn verdeeld over de provincies
Groningen (8), Friesland (1), Drenthe (5), Overijssel (2) en Gelderland
(l).

De opslag van kernafval in zout wordt veilig genoemd, omdat er geen
onaanvaardbare ristco's aan zouden kleven. Uit de rapporten blijkt dat er
op den duurterdege radioactiviteit vanuit het zout aan de
aardoppervlakte kan komen. De mensen (en wat verder leeft) zullen dan
een stralingsbelasting oplopen. Volgens Opla is die belasting over het
algemeen zeergering. Nadere studie wijst echter uit dat het kernafval
sneller terug kan keren naar de biosfeer, zodat de stralingsbelasting
groter wordt. Bovendien kan ook volgens de Opla-studie een dodelijke
dosis opgelopen worden, indien over een paar honderd jaar onbedoeld in
de opbergmijn wordt geboord. Volgens Opla is de kans op een dergelijk
ongeval echter zo gering, dat er sprake is van een verwaarloosbaar
risico. Daarom de opslag veilig.

2. Welk afval?
Kernenergie houdt onvermijdelijk de aanmaak van kernafval in. Dit afval
blijft gedurende miljoenen jaren gevaarlijk. De radioactiviteit van het
Nederlandse kernafval komt voor 99% van de kerncentrales Dodewaard en
Borssele. De rest komt van de industrie, laboratoria en ziekenhuizen. De
suggestie die soms gewekt wordt dat het vooral om afval van
ziekenhuizen gaat, is dus onjuist.

3. De locaties
Volgens hoofdstuk 7.4.3 van het Opla-rapportzijn in de Nederlandse
ondergrond 38 zoutvoorkomens aanwezig. Maar niet al deze voorkomens
zijn geschikt voor opslag. Uit veiligheidsoverwegingen moet er namelijk
steeds een afstand worden aangehouden tussen de plaats waar het afval



opgeborgen zou moeten worden en de aardlagen eromheen. Er moet bi j
een zoutkoepel een 300 meter dik zoutdak boven de opslagplek zelf zijn.
Beneden de opslagplaats moet het zout nog minstens 100 meter dik zijn,
terwijl aan de zijkant een dikte van minstens 200 meter vereist is. De
opbergplaats zelf moet minimaal in verticale richting een afmeting van
100 meter hebben. Op grond van deze eisen vallen 12 van de 38
zoutvoorkomens af, met name zes zoutkussens in Gelderland, waar
alleen Groenlo overblijft, en zoutlagen, waarvan alleen een zoutlaag in
Twente in de omgeving van Boekelo, Deurningen en De Lutte gehandhaafd
wordt. Resteren 26 zoutvoorkomens. waarvan de top minder dan 1800
meter diep ligt: 18 zoutkoepels, 7 zoutkussens en 1 zoutlaag.
De cornrntsste-Opla geeft twee methoden om het afval op te slaan. Ten
eerste via een mijn. Daartoe worden er schachten aangelegd vanaf het
aardoppervlak, gevolgd door horizontale gangen op grote diepte. Vanuit
deze gangen worden opbergkamers gegraven, waar het afval in op wordt
geborgen. Omdat op 1500 meter diepte de temperatuur te hoog wordt is
het zout niet meer stevig maar eerder stroperig als tandpasta. Een
gangenstelsel zou dan snel dichtvloeien. Daarom worden mijnen niet
dieper dan 1400 meter aangelegd.
Dieper gelegen zoutvoorkomens kunnen derhalve niet via een opbergmijn
ontsloten worden. Men maakt dan gebruik van diepe boorgaten vanaf het
aardoppervlak. Er wordt een diep gat gemaakt. waar men vervolgens
vaten kernafval in laat zakken. De boorgatmethode kan men overigens
ook gebruiken bij minder diep gelegen zoutvoorkomens. Vandaar dat
volgens Opla alle 26 locaties geschikt zijn voor opslag via diepe
boorgaten. en 17 voor opslag via een mijn. Een overzicht van de locaties
staat hieronder.

Volgens hoofdstuk 12.3 van het Opla-repport is de ontwikkeling van de
mijntechniek aanzienlijk verder gevorderd dan de diepeboorgatmethode.
Daarom wordt de aanbeveling gedaan om het onderzoek vooral te richten

. op de mijntechniek. Dat betekent dat 17 locaties in eerste instantie in
aanmerking komen vooor opslag.
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Mogelijke opslagplaatsen voor kernafval
(A - diepboorgat B· mijnbouw)

A B

1. Ternaard zoutkoepel x x
2. Gerkesklooster zoutkoepel x
3. Ulrum zoutkoepel x
4. Pieterburen zoutkoepel x x
5. Groningen zoutkoepel x
6. Delfzijl zoutkoepel x
7. Landschaftsp. zoutkoepel x x
8. Hoogezand zoutkoepel x x
9. Veendam zoutkussen x
10. Zuidwending zoutkoepel x x
11. Winschoten zoutkoepel x x
12. Klein-Ulsda zoutkoepel x x
13. Norg zoutkussen x
14. Anloo zoutkoepel x x
15. Onstwedde zoutkoepel x x
16. Boertange zoutkoepel x x
17. Hooghalen zoutkoepel x x
18.Schoonlo zoutkoepel x x
19. Gasselte-Drouwen zoutkoepel x x
20. Dwingelo zoutkussen x
21. Hoogeveen zoutkoepel x x
22. De Wijk zoutkussen x
23. Dedemsvaart zoutkussen x
24. Weerselo zoutkoepel x x
25. Groenlo zoutkussen x x
26. zoutlaag Twente x x

De keuze voor mijnbouw houdt rtstko'e in. Op 25 september 1984 schreef
de voormalige minister van Milieu, Winsemius, in antwoord op
Kamervragen dat de opslag in een zoutmijn naarverhouding duurder
wordt bij een geringer aanbod van kernafval. 'Indien voor de definitieve
opberging van het afval van de huidige centrales gekozen zou worden
voor een zoutformatie in Nederland, ligt het voor de hand, een aan deze
relatief geringe hoeveelheid afval aangepast opbergconcept te
ontwikkelen. Eerder zou dan gedacht kunnen worden aan diepe boorgaten
vanaf het maaiveld'. Met andere woorden: voor de opslag van uitsluitend
het kernafval van de kerncentrales Dodewaard en Borssele is de aanleg
van een mijn duur. De keuze van opta voor een opbergmijn betekent dus
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dat de kosten van de atoomstroom uit Dodewaard en Borssele nog hoger
worden dan ze al zijn, zodat het economisch steeds voordeliger wordt
om de kerncentrales te sluiten. Of, er wordt van uitgegaan dat er meer
afval opgeborgen zal woren in de zoutrormatte, dus afval van meer
kerncentrales in Nederland of afval van buitenlandse kerncentrales.

Bij de lijst van locaties valt op dat Onstwedde en Gasselte er op staan.
Deze zoutkoepels komen namelijk ook in aanmerking voor opslag van
aardgas. De Gasunie heeft daartoe een concessie aangevraagd bij het
ministerie van Economische Zaken. Blijkbaar wil ditzelfde ministerie de
claim op deze zoutkoepels voor opslag van kernafval niet opgeven.

4. Waarom zout?
De Nederlandse regering heeft in 1976 gekozen voor opslag van kernafval
in zout. Daarbij werd een advies van de toenmalige Interdepartementale
Commissie voor de Kernenergie opgevolgd. De keuze viel op zout, omdat
deze commissie toentertijd verwachtte dat omstreeks 1980 defnitieve
opslagplaatsen voorkernafval in bedrijf zouden komen in zowel de
Verenigde Staten als in West-Duitsland.
De praktijk is echter anders gelopen. De Nederlandse keuze is gemaakt
op grond van veel te optimische verwachtingen.

421 Verenigde Staten
Het Amerikaaanse ministerie van Energie heeft besloten de opslag van
kernafval uit de kernwapenproductie in zout voor onbepaalde tijd uit te
ste11en. Opslag van afval uit kerncentrales zal niet plaats vinden in zout.
maar in tufsteen. Een opslagplaats is niet voor 2003 beschikbaar.
Al 30 jaar geleden zei de Amerikaanse Academie van Wetenschappen dat
het kernafval het beste in zout opgeslagen zou kunnen worden. De
overheidscommissie voor Atoomenergie ontwikkelde daarop plannen en
koos in1963 een onderzoeksproject uit in Lyons in de staat Kansas. De
Academie van Wetenschappen protesteerde in 1966 tegen de aanpak van
de overhejd: bij Lyons waren er boorgaten in de zoutlaag, die op geen
enkele kaart vermeld stonden. Daarom besloot de overheid in 1972 van
deze opslagplaats af te zien.
In de omgeving van Carlsbad in de Staat Nieuw Mexico vond men een
nieuwe opslagplaats, die door de Amerikaanse overheid bestempeld werd
als 'practisch ideaal'. De Amerikaanse verwachtingen waren voor de
Nederlandse overheid aanleiding om in 1976 ook te kiezen voor opslag
van kernafval in zout.
Bij de eerste proefboringen bij Carlsbad trof men echter pekelbel1en
aan, die deels met een giftig en explosief gas gevuld waren. Daarop koos
men een andere plek, maardaar bleek een deel van het zout te zijn
verdwenen en opgevuld met aardlagen. Deze tegenslagen hadden tot
gevolg dat het project bij Carlsbad werd omgedoopt in een Waste
lsolatjon Pilot Project (WIPP), een proefproject voor uitsluitend de
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opslag van niet-warmte-afgevend afval van de productie van
kernwapens.
Nadat in 1983 de boortorens wederom verplaatst waren, leek men meer
succes te hebben. Sindsdien z-ijn er drie schachten aangelegd tot 670
meter diepte. Er is een ondergronds gangenstelsel gemaakt van 15
knometer lengte. Bij de aanleg daarvan kwam 560.000 ton zout naar
boven. Het project kost 1,5miljard gulden. De opslag zou aanvankelijk
in1988 beginnen, maar toen werd vastgesteld dat er water in de
opslagmijn lekt. Het Amerikaans ministerie heeft, mede door discussies
in het Congres. besloten deze kwestie te onderzoeken en daarom het
begin van de opslag voor onbepaalde tijd uit te stellen.
Voor de opslag van afval van kerncentrales Is zout van de lijst
afgevoerd. In de jaren zeventig stond zout nog bovenaan. In 1984noemde
het m1nisterie van Energie negen locaties, waaronder drie zoutkoepels
en vier zoutlagen. In 1985 werd de lijst teruggebracht tot dr1e: alleende
zoutlaag bij Deaf Smith in Texas stond nog op de lijst; de zoutkoepels
bleven buiten beschouwing. Het Congres besloot in 1987 dat verder
onderzoek plaats zou moeten vinden naarde opslag van kernafval in
tufsteen bij Yucca Mountain in de staat Nevada. Ook de laatste zoutlaag
viel nu af als opslagplaats.
In Nevada is er veel verzet tegen de opslag, die in 2003 zou moeten
beginnen. De gouverneur van deze staat. Richard Bryan, acht de locatie
ongeschikt vanwege de vutcentsene en seismische activiteit in de
omgeving.

West-Duitsland
In de zoutkoepel bij Asse in de deelstaat Nedersaksen zijn tussen 1969
en 1978 124.000 vaten licht- en 1300 vaten middel-actief afval
opgeborgen. Daar komt niets meer bij, omdat de vergunning verlopen is
wegens het ontbreken van een veiligheidsanalyse.
Als opslagplaats voor hoog-radioactief afval wordt Gorleben, eveneens
in Nedersaksen, genoemd. Vanaf 1979 wordt er onderzoek gedaan in deze
zoutkoepel. Daarbij ts contact tussen het zout en grondwater
vastgesteld.
Jaarlijks lost zo'n 10.000 kubieke meter zout in het grondwater op. Bij
de boringen 1n het zout is men op 120.000 kubieke meter pekelwater
gestoten. Op bepaalde plekken dringen zand en klei tot honderd meter in
het zout door. De tijd die het grondwater er overdoet om van de
zoutkoepel naar de aardoppervlakte te komen ts 100 tot 2540 jaar. Het
kernafval blijft miljoenen jaren gevaarlijk.
In de zoutkoepel zelf komen lagen carnalliet, anhydrlet, zand en klei
voor. Daarom ts voorhet aanleggen van de schachten de vrlesmethode
gebrulkt. Bij het aanleggen van senecht-I is in mel 1987 een ongeluk
gebeurd op 235 meter d1epte: de schacht dreigde in te storten. Daarop
werd er een prop beton van 14meter dik gestort. Hetwerk aan
scnacht-z, dle 40 meter diep is, werd toen ook stllgelegd. Oe
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stroomkosten van de vriesmachines bedragen DM 300.00 per schacht per
maand. Op het moment is men bezig om het beton uit schacht -1 te
verwijderen. Daarna gaat men verder naar beneden. Het eerste afval zou
in 2008 naar beneden gaan. De aanleg van de opslagmijn kost DM 3.3

f

miljard, twee keer zoveel als 5 jaar geleden werd gedacht.

5. Het OPLA-rapport
In 1976 heeft de regering vijf zoutkoepels uitgekozen voor
proefboringen, namelijk bij Onstwedde, Gasselte, Anloo, schoontoe en
Pieterburen. De proefboringen zi jn niet doorgegaan. De Tweede Kamer
heeft zich er tegen uitgesproken, mede door het verzet uit het Noorden.
Bovendien deed zich voor de regering het probleem voor, dat de
adviescommissie niet unaniem het uitgangspunt bleek te delen dat er
een veilige opslag voor het kernafval mogelijk was. Daarom heeft de
regering die adviescommissie opgeheven. Er kwam een nieuwe voor in de
plaats, zonder de 'dissidenten', maar overigens vrijwel dezelfde mensen.
De commissie kreeg de naam Ilona, wat staat voor Integraal landelijk
onderzoek nucleair afval. Deze commissie heeft verschillende
werkgroepen, waarvan de belangrijkse de commissie-Opla (Opslag te
Land) is. De Opla-qroep bracht in 1984 een rapport uit, waarin gesteld
werd dat opslag in zout vei lig kan. Toch werd voorgesteld door te gaan
met onderzoek. Eerst zou tot 1986 gestudeerd moeten worden op
ontwerpen voor opslagmethoden e.d. (fase 1). In fase 2 zouden er bij
twee opslagplaatsen proefboringen moeten worden verricht tot op 500
meter diepte. Fase 3 bestaat uit onderzoek op één plaats, waar honderd
boringen tot 500 meter diep en boringen in het zout plaats zouden
moeten vinden. De Tweede Kamer heeft op 11 februari 1985 ingestemd
op fase 1 van de Opla-studie. Voordat overgegaan wordt tot
proefboringen in fase twee, moet er eerst een Kamerdebat gehouden
worden.

Vertraging
De fase 1 van öpla heeft langer geduurd dan gepland. In 1987 verscheen
een tussenrapport, waarin 38 zoutvoorkomens in Groningen, Friesland,
Drenthe, Overijssel en Gelderland worden genoemd voor de opslag.
Aangezien voor het eerst locaties in Friesland, Overijssel en Gelderland
genoemd werden, heeft dit in die provincies aanleiding gegeven tot vele
debatten. Op 15 juni 1989 is het rapport van Opla over fase I
verschenen. De belangrijkse conclusies zijn dat het kernafval op een
veilige wijze ondergronds opgeborgen kan worden. Maar toch 'kan er niet
worden overgegaan tot de start van de tweede fase' (de proefboringen),
want 'eerst zijn aanvullende studies nodig' om aannames en modellen te
verifiëren en de zoutvoorkomens nader te beschrijven. De regering heeft
zich niet uitgesproken over het Opla-rapport. Dat zal pas gebeuren als er
een nieuwe regering is.
Aanvankelijk werden de kosten van de studies voor fase 1 van Opla
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begroot op f 17miljoen gulden, maarde kosten zijn opgelopen tot f 37
miljoen (öpla-rapport, pagina 45).

Vesting
Opslag van kernafval onder de grond betekent een zwaar bewaakte
vesting bovengronds. Dat blijkt uit één van de OPLA-rapporten. Het gaat
hier om een studie van de onderneming van Hattum en Blankevoort. In de
studie wordt uitgerekend dat voor opslag van kernafval ondergronds in
een zoutkoepel er bovengronds een terrein nodig is van 40 hectare. De
schachten (de toegangen naaropslagruimten in de zoutkoepel en
zoutlaag) en de daarbij behorende bedrijfsgebouwen worden bij voorkeur
boven het centrum van de koepelqeplaatst. Op het opslagterrein moeten
goede weg- en spoorwegverbindingen komen. Het bedrijfsterrein wordt
omheind met één of meerdere hekken, en moet's nachts verl1cht worden.
Vanwege de zogeheten 'doelmatige terreinbewaking' moeten er ook
camera's worden opgesteld, terwijl er langs de hekken gesurveilleerd
zal worden. De zware bewaking vloeit voort uit het feit, dat het hier om
gevaarlijke stoffen gaat. Binnen de omheining komen er aparte gebouwen
voor tussenopslag van kernafval. In een afzonderlijk gebouw wordt in
afgeschermde ruimtes het kernafval behandeld. Daarnaast zijn kantoren
voor de strannqsdtenst, EHBO-post, een kantine, een eigen
electriciteitscentrale en een landingsplaats voor helicopters gepland.
Aparte aandacht gaat uit naareen loods voor de tijdelijke opslag van
zout. Immers, er wordt bij de aanleg van de mijn zout uit dekoepel
weggehaald. Daarna gaat het atoomafval de mijn in. Omdat die
atoomafval niet de helemijn vult, moet een deel van het zout er
naderhand weer in als vul1ing. Van Hattum en Bhmkevoort hebben
uitgerekend hoeveel zout er tijdelijk in een loods opgeslagen zou moeten
worden. Het gaat om 322.650 kubieke meter. Dit is een volume van zes
voetbalvelden op een rij, met een hoogte van 10meter.

Criteria
Het onderzoeksprogramma van de OPLA-commissie heeft ondermeer als
doel om uit te rekenen tot hoeveel stralingsbelasting de opslag van
atoomafval leidt. Om te bepalen of die hoeveelheid aanvaardbaar is,
moet er een norm worden vastgesteld, door de regering het radiologisch
normenstelsel genoemd. De discussie over normen is niet nieuw. AI in
1977was er een hjst van punten waarop zoutkoepels moeten worden
beoordeeld (zogenaamde criteria) om vast te stellen of zij geschikt zijn
voor opslag van atoomafval.

In 1978 heeft de Tweede Kamer een CDA-motie aangenomen, waarin
gevraagd wordt om verduidel1jking van de criteria. Die nieuwe criteria,
die als gevolg van deze motie waren opgesteld, werden in 1979
gepubliceerd. Ze riepen nieuwe vragen op, die aan de orde kwamen in de
discussies over opslag van atoomafval tijdens de brede
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maatschappelijke discussie. Een medewerker van de Rijksgeologische
Dienst stelde toen dat op grond van die criteria alle zoutkoepels
afgekeurd zouden moeten worden.

Geen enkele zoutkoepel voldoet
Eén van de criteria houdt namelijk in, dat er de laatste 20 miljoen jaar
geen enkele beweging meermag zijn geweest in de zoutkoepels. En daar
voldoet geen enkele zoutkoepel aan, zoals de regering in 1984heeft
toegegeven. Men zou hebben kunnen verwachten dat de discussie over
opslag in zoutkoepels daarmee gesloten was.
Maar nee, de regering zag dat anders. In februari 1985 stelden de
ministers Van Aardenne en Winsemius dat de criteria niet doelmatig
waren; dat wll zeggen, ze leidden niet naar het gewenste doel: de keuze
van een zoutkoepe1. Er zouden nieuwe cri teria moeten komen. Op 15
september 1987 heeft de huidige minister van Milieubeheer, Nijpels, een
nota uitgebracht over de nieuwe criteria. De notaheet voluit:
'Basisnotitie ten behoeve van de ontwikkeling van een
toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioaktief afval
(tor)'. In deze basisnotitie wordt een aanzet gegeven voor nieuwe
criteria.
Het uitgangspunt daarbij is, dat op den duur radioactieve stoffen vanuit
het zout weer terecht komen in de biosfeer. Daardoor lopen mensen een
zekere radioactieve belasting op. Minister Nijpels hield een
inspraakronde over de vraag, welke belasting aanvaardbaar zou kunnen
zijn. De inspraak ging in feite overde vraag, hoeveel slachtoffers er in
de toekomst mogen vallen door de opslag van kernafval in zout. In zo'n
4300 inspraakreacties werd deze vraagstelling afgekeurd, waarop
Nijpels op 23 december 1987 zij inspraaknota heeft ingetrokken. Hij
beloofde dat er een nieuwe notagemaakt zou worden, waar mensen weer
op konden inspreken. Die nieuwe nota is er nog niet. Toch staat er in het
Opla-rapport in hoofdstuk 12.2 dat opslag in zout binnen de gehanteerde
radiologische criteria zal blijven. Blijkbaar zijn de criteria
binnenskamers al vastgesteld. We moeten dan ook vrezen dat de door
Nijpels beloofde inspraak over de nieuwe criteria als mosterd na de
maaltijd zal komen.

Risico·s
Een aanzienlijk deel van het Opla-rapport gaat over de veiligheid.
Het doel van de opberging is 'dit afval van de mens en zijn leefmilieu te
isoleren zolang het bij verspreiding nog een onaanvaardbaar risico zou
opleveren'. Om dit risico te bepalen zijn verschillende stappen nodig,
Allereerst heeft de opta-commtsste bepaald hoeveel kernafval
opgeborgen zou moeten worden. Er worden twee mogeli jkheden
beschouwd. Ten eerste: het blijft bij het afval van de kerncentrales
Dodewaard en Borssele, van ziekenhuizen, industrie en laboratoria. Ten
tweede: er worden drie nieuwe kerncentrales van elk 1000 MW
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bijgebouwd. De bij deze mogelijkheden op te bergen hoeveelheid afval
gaat in een mijn of in diepe boorgaten voor wat betreft
kernsplijtingsafval en cavernes voor wat betreft het overige kernafval.
Vervolgens is een model zoutkoepel, zoutlaag of zoutkussen genomen. De
zoutkoepel heeft een afdekkende laag van 230 meter dik, die
hoofdzakelijk bestaat uit slecht doorlatende lagen. Bij de zoutlaag is
een afdekkende laag van 1200 meter en bij het zoutkussen een laag van
800 meterverondersteld. Op grond van de hoeveelheid opgeslagen afval
in deze modelopslagplaatsen, wordt bekeken op welke.manier afval vrij
zou kunnen komen. Er worden elf scenario's beschouwd, waarin de
volgende processen een rol spelen:
- natuurlijke processen zoals langzame opstuwing van de zoutkoepel en
aantasting van het zout door grondwater;
-door de opberging veroorzaakte processen, zoals de invloed van de
warmte van het kernsplijtingsafval op het zout en de straltngsschade.
Door de stralingsschade valt zout uiteen in chloor en natrium. Bij
oplopende temperatuur reageert chloor weer met natrium, waarbij de
temperatuur 2000 graden kan worden en het vat kernafval smelt;
- gevolgen van menselijk handelen, zoals bijvoorbeeld het per ongeluk in
de toekomst aanboren van de opbergmijn bij zoutwinning. Het is
namelijk mogeHjk dat de kennis over de opslagplaats in de loop van de
tijd verloren gaat en over een paar eeuwen boringen naarzoutwinning of
naar olie en gas worden gedaan, precies tot in de opbergmijn.
In het oota-repport staat dat 3 scenario's aanleiding geven tot het
vrijkomen van de grootste hoeveelheid radioactiviteit. Dit zijn:
opstijging van de zoutkoepel, oplossen van zout door grondwater en
menselijk binnendringen in de opbergmijn.

lozingsUjdstlp
In het Opla-rapport (pagina 12)staat dat al na enkele honderden jaren
radioactieve stoffen utt het zout in het grondwater terecht kunnen
komen. 'Afhankelijk van de dikte en de kwaliteit van het afdikpakket
duurt het vervolgens nog enige duizenden tot enkele tienduizenden jaren
voordat de radionucliden het aardoppervlak bereiken' (pagina 12). Bij het
afdikpakket volgens het model-zoutformatie kan het zelfs 4 miljoen
jaar duren voordat de radioactieve stoffen aan de oppervlakte komen. Bij
de berekening is men verder uitgegaan van de model-zoutformaties.
We zien dat bet vooral aan de afdekkende laag boven het zout ligt, hoe
lang het duurt voordat de radioactieve stoffen aan de oppervlakte komen.
Van belang is hoe de grondwaterstromingen daar zijn. Omdat er weinig
Nederlandse gegevens zijn, heeft Opla gebruikt gemaakt van 'de
rapportages omtrent het Duitse onderzoek bij Gorleben. Met name deze
bron bood aangrijpingspunten wegens de samenstell1ng van de
afzettingen boven Gorleben die niet sterk van de verwachte Nederlandse
toestand afwijkt' (Opla, bijlage· 1, p. 147). Dit kan ons niet gerust
stellen. Zoals we boven hebben gezien, doethet grondwater bij Gorleben
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er 100 tot 2540 jaar over om vanaf het zout het aardoppervlak te
bereiken. Indien de situatie in Nederland te vergelijken is met die in
Gorleben, is dat des te meer reden om af te zien van opslag in zout. Op
grond van de verwijzing naarGorleben, moeten we er rekening mee
houden dat kernafval na enkele honderden jaren weer aan het
aardoppervlak komt. De berekeningen dat het tienduizenden tot
miljoenen jaren zou duren, zijn dan ook veel te optimistisch. Dit heeft
gevolgen voor de dosis die mensen in de toekomst op kunnen lopen door
het vrij komen van kernafval. Na enkele honderden jaren zijn veel minder
radioactieve stoffen vervallen dan na ml1joenen jaren, zodat de
stralingsbelasting groter zal zijn.

StraJ ingsbeJasting
In het opla-repport, pagina 87, staat een figuur met een overzicht van de
lozingsduur. Er wordt berekend dat doorhet onderlopen van de
opbergmijn in een zoutkoepel de eerste mensen na zo'n 9000 jaar
straling oplopen. De dosis neemt toe gedurende 200.000 jaar en bereikt
dan een maximum, om in de daaropvolgende rntljoen jaar weer te dalen.
De totale lozingsduur is dan 1,2mtljoen jaar.
Als gevolg van het opstijgen van de zoutkoepel kunnen mensen op den
duur een dosis oplopen van 1 tot 3 mi11isieyert per jaar (apIa, bijlage I,
pagina 28), hetgeen 30 keer hoger is dan de norm die Opla aanneemt.
Maar de kans daarop is volgens oota zo klein. dat er sprake is van een
verwaarloosbaar risico.
Indien er over een paar honderd jaar geboord wordt in de opbergmijn en
de boormonsters worden geanalyseerd, dan kan men daarbij een
dodelijke stralingsdosis oplopen. De kans op een toekomstige boring
precies in een opbergmi jn wordt echter zeer klein geacht. De
opte-comrntsste heeft daartoe nagegaan hoeveel boringen er tot nu toe in
Nederland zijn geweest per jaar. Vervolgens wordt bepaald hoeveel
boringen er in de toekomst zullen plaats vinden (alsof Opla dat kan en
mag) en hoe groot de kans is dat die boring precies in de opbergmijn
komt. Omdat het om een zeer kleine kans 'en om zeer kleine groepen van
mogelijkerwijs blootgestelde mensen' (Ilona-bulletin, nr. 3, pagina 14).
gaat, is dit risico verwaarloosbaar.
opla concludeert derhalve dat opslag van kernafval veilig kan, want er is
geen onaanvaardbaar risico. Er is wel kans op straling, zelfs op een
dodelijke dosis, mar die kans is volgens opta zo klein dat de opslag een
aanvaardbaar risico is. Een bittere boodschap voor mensen die in de
toekomst eventueel een dodelijke dosis oplopen: hun nabestaanden zullen
te horen krijgen dat deze dood een aanvaardbaar risico werd gevonden
door de opla-cornmtsste.

Modellen
Om te berekenen wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren met het
kernatval, maakt men gebruik van modellen. Hoe betrouwbaar zijn die

10



modellen?
In bijlage 2, pagina 23, van het Opla-rapport staat dat de uitkomsten van
berekeningen overhet tempo waarmee zoutkoepels opstijgen, afhangen
van het rekenmodel en van aangenomen waarden, die plaatseHjk
onbekend zi jn en sterk kunnen variëren. Op pagina 81 van deze bi j lage
wordt het probleem van de tijdschaal aangestipt. Hetgaathier om het
probleem hoe ontwikkelingen over duizenden tot een miljoen jaar
beschreven kunnen worden. Op pagina 107 van bijlage 2 staat zelfs dat
de betrouwbaarheid van uitkomsten niet alleen afhankelijk is van het
gebruikte model, maar ook van degene die het model gebrukt. De
resultaten worden derhalve ook door de persoonlijke voorkeuren van de
mensen gekleurd.
Om de betrouwbaarheid van modellen te toetsen heeft Opla de
rekenmodellen van verschiJlende landen met elkaar vergeleken. Men
heeft overeenstemming gevonden en dat zou een bewijs voor de
betrouwbaarneto van de modellen zijn. Maar dat is uiteraard onjuist. Bij
modellen gaat het om de vraag in hoeverre de werkelijkhe1d op een
juiste wijze wordt beschreven. Men zou dus moeten weten hoe de
toekomst zich ontwikkelt.
Van onzekerheden voor wat betreft de betrouwbaarheid van modellen
vinden wij tn het oota-repport niets terug. Er worden berekeningen voor
de verre toekomst gemaakt. De uitkomsten worden met grote stelligheid
gepresenteerd. Dat kan men alleen maar doen, als men er van overtuigd
1S onfeilbaar te zijn en de volledige waarheid te bezitten. De Engelse
geoloog P. Richardson heeft onlangs in opdracht van Greenpeace een
studie gemaakt over de betrouwbaarheid van modellen. Hij komt tot de
conclusie dat de betrouwbaarheid van modellen gering is. Daarom kan
volgens hem niet bewezen worden dat opslag van kernafval ondergronds
veilig is.

1I
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Kontaktadressen van A K B groepen in Noord Nederland.

BORGER:

GIETEN:

GASSELTE:

ROLDE:

ANLOO:

HOOGEVEEN / ZUIDWOLDE

ASSEN:

Milieuraad Drenthe

GRONINGEN:

Milieufederatie Groningen

Aktiegroep Vele Handen

DELFZIJL:

Platform Eemsmond

ONSTWEDDE:

NORG:

WEENER BRD:

Deutsche Burger Initiatieve

EDE:

Sichting LAK A
Landelijk Anti-Kernenergie Archief

AMSTERDAM:

Milieutelefoon
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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