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Eurochemie erkent f8iten 
Dodewaard: akties op komst 
Tentenkamp Doel 
BOrssele verwarmt stad 

belicht: 



redaktioneel 

Rampfabriek ~urochemic krijgt weer de 
nodige aaruiacht. Allicht! De direktie 
ontkent de aangehaalde feiten niet, maar 
verwerpt de interpretatie. Vooral de 
truc-foto (op voOrpagina) is de belgi~che 
atoomlobby in verkeerde keelsgat gescho
ten. ovex- enige maanden zal Eurochemie 
worden geliquideerd. Uit de as zal onge
twijfeld iets schoons ve~rijzen. 

Gaat de PLEM dicht? Na de forse verlie
zen in •so lijkt faillisement in zicht. 
OVerigens leden bijna alle elektrici
teitsmaatschappijen verlies. Zou Dode
waard dan nog duurder uitvallen? 

De Zeeuwen gaan spannende tijden teqemoet. 
LPG-tankers op wester·schelde en radio
aktief tritium in centrale verwarming van 
flate in Middelburg. Niet iedereen is 
blij met deze moderne oplossingen voor 
het energieprobleem. Onderwatermolens 
lijken daarentegen wel een veilige ,oplos
sing. Maar struisvogels steken hun kop 
slechts in het zand. 

De belgische anti-kernenergiebeweging 
bezint zich op haar strategie. Basis
demokratie in de schaduw van de twee gi
gantische koeltorens te Doel. Een tenten
kamp met vervolg in najaar. 

De centrale verarming begint bij u thuis. 
De manipulaties met ons eigen aardgas 
begint rijke vruchten op te leveren voor 
oliemaatschappijen. Helpt Shell ons- om 
zeep? 

"Allicht" Is een uitgave van de Stichting Al· 
licht. Deze zet zich in voor een demokratisch, 
Jll8ns- en milieuvriendelijk energiebeleid. Geen 
"kernenergie of kolen" dus, maar doelmatiger 
gebruik van energie en zoveel mogelijk aan· 
wending van altemetleven als zon en wind. 

Daarom richt "Allicht" een kritisch oog op de 
energleproducenten. Aan regionale ontwikke
lingen wordt In ruime mate aandacht besteed. 
Ingezonden artikelen of brieven kunnen door 
de redaktie worden bekort. Ondertekende artl· 
kelen geven niet noodzakelijk de mening van 
de radaktie weer. 

Noord Brabant 

Provinciaal Energie Komitee N.Br. 
Korvalseweg 43, 
5025 JB Tilburg, 013·324422 

EK BoZ, Hof Vat"! Sulzbach 52, 
4624 KH Bergen op Zoom, 01640.50558 

EK Roosendaal, Odilladonk 34, 
4707 TK Roosendaal, 01650-41216 
Bram Soethoudt, Dr. Schaapmanstraat 6, 
4731 JT Oudenbosch, 01652·4424 
Energiegroep Zevenbergen, Melijn 19, 
4761 NM Zevenbergen 

EK Breda, Zandbergplein 14, 
4618 NJ Breda, 076·146105 
SSK Zundert, Burg. Manderslaan 2 
4881 EJ Zundert, 01696-4484 
André v.d. Velden, Lijsterhof 23, 
4921 VR Made, 01626-2465 

Werkgroep Kalkar, Lieve Vrouwenplein 8, 
5038 TS Tilburg, 013·357058 

Wereldwinkel, Molenstraat Sb, 
5051 L:D Goirle, 013-344641 
Energiecommissie, Schoutstraat 23a, 
5121 KA Rijen, 01612·4248 

EK Midden Langstraat, 
Anthonlusstraat 119, 
5144 AC Waalwijk, 04160-37703 

SSK Den Bosch, Postbus 1404, 
5200 BL 's Hertogenbosch, 073-134893 

SSK Oss, WeVèrseind 12, 
5345 ZP Oss, 04120.23890 
SSK Schijndel, Oost Frieslandstraat 91, 
5482 GV Schijndel, 04104-74679 

WSAK, de Kranssen 37, 
5581 AG Waalre, 04904-4609 
Energlewlnkel, Bergstraat 10, 
5611 JZ Eindhoven, 04().443063 
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adressen 

SSK Eindhoven, Smalle Have.n 1, 
5611 EH Eindhoven, 040.432466 
Energiewerkgroep, Waterhoenhof 2, 
5672 VH Nuenen, 040-833204 

EK Best, J. Hendrikx~traat 22, 
5884 XJ Best, 049913-73125 
Mariet de Swart, Zwin 29, 
5751 ZT Deurne, 04930-6057 
BMF, Spoorlaan 414, 
5038 CG Tilburg, 013-356225 
PPR Brabant, Cobbenhagelaan 556, 
5037 DL Tilburg, 013-632087 

PSP Brabant, Tuinstraat 50, 
5038 DC· Tilburg 

CPN Brabant, Tweede Do.nk 14, 
5233 HR 's-Hertogenbosch 

Urnburg 

Limburgs Energie Overleg, Marlastraat 13, 
6211 EP Maa,stricht, 043-50130 
WSA Weert, Bassin 10, 
6001 GZ Weert, 04950-33234 

EK Venray, Hoenderstraat 10, 
5801 CK Venray, 04780-83293 

SSK Venlo, Maasstraat 15, 
5944 CA Arcen, 04703-2358 

Energlegroep, Oranjestraat 9, 
5981 CA Pannlngen 

REM, Postbus 523, 
6040 AM Roermond, 04750-18900 
SSK RÓ&rmond, Roersingel 2b, 
6041 KX Roermond, 04750-12047 

Redaktleadras: Postbus 8107, 5004 GC Tilburg. 
De radaktie Is telefonisch te baralken onder 
nummer .04CJ.122819. 
Een Jaargang omvat minimaal zes nummers. 
Een abonnement kunt U nemen door storting 
van f7,50 (steunabonnement f12,50; voor In
stellingen: f25,-) op gironummer 4208201 van 
penningmeester "Allicht" te Tilburg. 
Oplage: 750. 

SSK Zuld·Limburg, Postbus 780, 
6130 AT Sittard, 04490-21648 

Energiegroep, Lindeboom 29, 
6585 BC <Mook, 08896-3257 
SSK Gennep, Kleefseweg 9, 
6595 NK Ottersum 

Zeeland 

Energie Komitee Zeeland 
Postbus 208 
4330 AE Middelburg, 01180-25347 

Stop Borssele, Postbus 587, 
4330 AN Middelburg, 01180·35683 

Wg Kernenergie Z.VI., PQstbus 11, 
4564 ZG St. Jansteen 

Overige 

Vereniging Milieudefensie 
Tweede Weteringplantsoen 9, 
1017 ZO Amsterdam, 020.221366 

Landelijk Energie Komltee 
Tweede Weteringplantsoen 9, 
1017 ZO Amsterdam, 020-221366 

Aktie Strohalm, Oudegracht 42, 
3511 AR Utrecht, 030·314314 

Energie Anders, Stationsweg 91, 
3151 HR Hoek van Holland, 01747-5242 
Centrum voor Energiebesparing 
Wijnhaven 13, 
3011 WH Rotterdam, 01().149884 

World lnformation Service on Energy (WISE), 
Biaslusstraat 90 
1091 CW Amsterdam, 020-924264 

Verenigde Aktiegreepen voor Kamstop (V AKS) 
Breughelstraat 31·33 
2000 Antwerpen, 031-186592 

Greenpeace, Damrak 98, 
1G12 LP Amsterdam, 020-231843 
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Stadsverwarming met koelwater kerncentrale 

Borssele bij U thuis 
Terwijl de brabantse PNEM stadsverwarmingsplannen uitvoert met 
kilometers lange warmwaterleidingen, slaat de zeeuwse PZEM nóg 
origineler toe. Koelwater van kerncentrale Borssele voor de ver
warming van flats in Middelburg. De Vereniging Milieuhygiêne Zee
land en Energie Komite Zeeland zien dat niet zo zitten. 

Stadsverwarmingsplannen uit de studeer
kamers van provinciale elektriciteits
maatschappijen blijven steeds een lastige 
zaak voor milieu- en energiebeweging. 
Enerzijds is stadsverwarming een goede 
zaak, omdat er een stuk energiebesparing 
wordt bereikt. Maar aan de andere kant 
worden de voorwaarden steeds gedikteerd 
door (grootschalige) stroombedrijven, 
die een extra slaatje willen slaan uit 
'uitvalwarmte' en de aangeslatenen nog 
afhankelijker maken van de energie-gi
ganten. 
De plannen van de Provinciale Zeeuwse 
Energie Maatschappij maken het gemak
kelijker om een standpunt in te nemen. 
De PZEM lanceert op 9 juni j.l. het plan 
om 611 flatwoningen in Middelburg aan te 
sluiten op het koelwater van Borssele. 
"Energiebesparing", omdat de normale e.v. 
ketels kunnen worden vervangen. Immers, 
het warme koelwater, wat geloosd wordt 
in de Westerschelde, wordt nu nuttig ge
bruikt voor verwarming van woningen. 
Twee vliegen in één klap voor de PZEM: 
minder warmtelozingen op Westersehelde 
en extra inkomsten. Het warme water wordt 
niet gratis geleverd. 

gevaarlijke chantage 
Dit plan heeft - afgezien van de 'gebrui
kelijke bezwaren tegen dergelijke stads
verwarmingsprojekten - twee bedenkelijke 
kanten. 
Door middel van deze opzet, worden bewo
ners/gebruikers afhankelijk gemaakt van 
kernenergie, of ze nu willen of niet. 
Borssele wordt zodoende maatschappelijk 
aanvaardbaar gemaakt. Toch knap gevonden! 
Sluiting van de kerncentrale zou beteke
nen dat er letterlijk mensen 'in de kou' 
komen te zitten. Dit riekt naar chantage. 
Een tweede bedenking is het feit dat 
koelwater van kerncentrales radioaktie
ve stoffen bevat, zoals het niet weg 
te filteren 'tritium'. In de vergunning 
voor Borssele staat nauwkeurig omschre
ven hoeveel maximale hoeveelheden tri
tium in het koelwater mogen zitten. 
Dit lichtradioaktieve koelwater zal -
als het plan doorgaat - via de leidingen 
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in de radiatoren terecht komen. Tritium 
heeft de vervelende eigenschap dat het 
dwars door omhullingen en wanden kruipt, 
en zodoende overal terecht kan komen. 
Bijvoorbeeld in de huiskamer. 
Let wel: deze voorschriften gelden voor 
het "normale bedrijf". Wat er allemaal 
kan gebeuren bij ernstige storingen laat 
zich raden. Lekkages worden pas ontdekt 
als het te laat is •••• 

dweilen 
De PZEM kan geen enkele garantie geven 
dat het warme water "veilig" is. Het 
ziet er naar uit dat kernenergie letter
lijk de huiskamer wordt binnengebracht 
om de noodzaak aan te tonen. Niet door 
stroomopwekking maar door warmtelevering 
Het lijkt er tevens op dat de bevolking 
maar moet wennen aan "een beetje radio
aktiviteit"~ Onder het motto van ener
giebesparing krijgt kernenergie vastere 
voet aan de grond. Het is opmerkelijk 
dat de PZEM nergens spreekt over aan
vullende isolatie-maatregelen in de 
betrokken fl.ats. "'Dit is dweilen met 
de kraan open" meent de Vereniging 
Milieuhygiëne Zeeland, die Woningbouw
vereniging en Bewonersraad reeds op 
de bedenkelijke aspekten van dit plan 
heeft gewezen. 

WK 
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Direktie reageert lakoniek en met verdachtmakingen 

Eurochemie erkent feiten 
De vorige Allicht was geheel gewijd aan Eurochemic; de voormalige Euro
chemie-werknemer K.G. Paulus deed hie~in verslag van zijn ervaringen. 
Eurochemie heeft verschillende keren gereageerd op dit verslag: via in
terviews voor radio en TV, maar ook met een èigen persbericht . 
K.G. Paulus gaat nu op de~ê reakties in. 

De opnerkingen aan mijn adres, zoals het 
maken van beoordelingsfouten, pseudo
wetenschappelijke benadering, onjuiste 
of verdraaide en soms valse voorstelling 
van zaken, moet ik ter beoordeling aan 
anderen overlaten. 
Erger is dat geheime gegevens uit mijn 
personeelsregister naar buiten zijn ge
bracht, zoals een berisping die ik ge
had heb. Dat is strafbaar. Janmer overi
gens, dat de inhoud van die berisping 
niet gepubliceerd is; hij zou mijn ver
haal onderschrijven . 

kommentaar 
Naar eigen zeggen erkent Eurochemie de 
meeste aangehaalde feiten; van sommige 
incidenten geeft men zelfs een gedetail
leerde beschrijving. 
Zo erkent Eurochemie het transport van 
4,022 kg plutoniumoxide per Citroên-ID 
stationcar naar het Duitse Karlsruhe . De 
reglementering voor dergelijk vervoer 
zou volkomen gerespecteerd zijn. Men 
mocht toen kennelijk vier kg plutonium~ 
oxide op de benzinetank van een gewone 
personenwagen plaatsen en die ~nbewaakt 
de autosnelweg opsturen. 
Maar als deze wagen een botsing had ge
kregen en in brand was gevlogen? Als on
derweg het plutonium was gestolen? Zou 
Eurochemie dan ook zo lakoniek gerea
geerd hebben? Ik vind dit de nonchalance 
ten top gedreven . 
Als antwoord op mijn opmerkingen over de 
opleiding van het personeel weet Euro
chemie niets beters dan alleen bovenge
noemde berisping te noemen. In de oplei
ding is dus kennelijk nog geen verande
ring gekomen. 
De door mij genoemde bezuinigingen op 
bedieningsgemak en vei~igheid, zoals het 
toepassen van flexibele stoomaansluitin
gen, worden door Eurochemie uitgelegd 
als valse beweringen over de veilig
heidsdienst. Maar het ging niet over de 
veiligheidsdienst, het ging over de ge
brekkige apparatuur. 
OVer de uraniumoplo$sing die over de 
grond ging, legt Eurochemie uit dat deze 
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grond afgegraven, in 760 vaten van 200 
liter elk verpakt, en grotendeels naar 
Birkenfeld (W. Duitsland) verzonden werd 
an het uranium terug te winnen. Het 
grondwater zou niet besmet zijn. 

nog een ongeluk 
Tenslotte noemt Eurochemie een incident 
dat niet door mij vermeld is. De tekst 
luidt: 
"Op 6 oktober 1969 werd een lek ontdekt 
in een muur van het fabrieksgebouw, 
waaruit een vloeistof in de grond liep. 
Na onderzoek bleek dat het hier koelwa
ter betrof van de verdampingaeenheid 
voor plutoniumoplossingen. Het alarmsy
steem van de lekbak waarin dit water 
werd opgevangen bleek defekt, waardoor 
de lekbak óverliep. 

Proefopstelling van de verdaapings
eenheid voor plutoniumoplossingen. 
De pijl wijst naar de toe- en afvoer, 
waar het koelwater lekte. 
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De analyse van monsters vloeistof toonde 
aan dat deze 1 milligram plutonium per 
kubieke meter bevatte. Dit komt prak
tisch overeen met de maximaal toegelaten 
éoncentratie van plutonium in drinkwa
ter." 

Naar aanleiding van dit bericht enige 
opmerkingen: 
1 • Er was hier sprake van een lekke rub
beren koelwateraansluiting van een kon
densor (zie foto) • Vrij water in een 
plutoniumcel is gevaarlijk i.v.m. kriti
kaliteit. 
2. De lekbak was niet bedoeld om koelwa
ter maar om plutoniumoplossingen op te 
vangen bij eventuele lekkage. 
3. Het alarm in de lekbak was defekt. 
Die lekbak was niet kritisch veilig. Als 
een van de twee verdampers erboven lek 
was geraakt, dan was ook hier een kri
tisch ongeval niet uitgesloten geweest. 
Dit is niet gebeurd, maar het toont wel 
de onveiligheid aan. In deze lekbak had 
al eens een laag uitgekristalliseerd · 
plutonium gelegen. 
4. Een 1 meter dikke betonnen muur bleek 
niet in staat een lekkage tegen te hou
den. Een lekkage onder grondniveau zou 
dus niet opgemerkt worden. 
S. De norm van 1 milligram plutonium per 
kubieke meter drinkwater is bedoeld voor 
werkers in de nucleaire industrie, niet 
voor anderen. 

I KON-intervieuw 
Het hoofd public relations van Euroche
mic, de heer Drent, zei op 18 juni voor 
de IKON-radio datmen vanaf 1974 bezig 
was de fabriek zuiver te maken en dat 
dit prima gelukt is. Maar waarom moet 
men dan beschermende kleding en gasmasker 
aan om bepaalde ruimten binnen te gaan? 
Er wordt duidelijk gezegd dat in- en uit
wendige besmetting mogelijk is, ondanks 
zeven jaar "zuiver maken". 
Het bedrijf zou in "stand by positie" 
verkèren, omdat hèt dan minder te lijden 
heeft dan bij volledige stilstand. Je zou 
zeggen klaar voor de start. Later lees je 
in een open brief aan prof. Fast, dat na 
het besluit tot heropening er nog vijf 
jaar vernieuwd en gemoderniseerd moet 
worden voor een bedrag van een half mil
jard gulden. 

Volgens de heren Alderhout en Drent is 
het kwijtraken van elf kilo plutonium bij 
Eurochemie grotendeels te wijten aan ver
schillende systemen van boekhouding en 
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meetfouten. Als je bedenkt dat een paar 
miljoenste gram je al longkanker kan be
zorgen, dan blijft het toch op zijn 
zachtst gezegd erg onzorgvuldig. 

In het zelfde programma zei de heer Al
derhout dat er nooit lekken naar buiten 
zijn geweest. Ja, er was toch wel eens 
een klein beetje aktiviteit buiten ge
weest, maar omdat radioaktiviteit zo ge
makkelijk te meten is, is het dan makke
lijk om te meten waar het zit en het weg 
te graven. Het is maar hoe je het be
ki~kt. 

In een TV-interview voor Brandpunt ver
telde de heer Van Geel dat in het bedrijf 
haast geen ·ongeluk mogelijk was, maar ja, 
bij een terroristische aktie of zoiets 
dan kon er wel wat aktiviteit naar buiten 
komen en besmetting geven in een straal 
van enkele kilometers. Maar het gebied 
was toch maar dun bevolkt en er was een 
goed evacuatieplan voor de omgeving. Dat 
het gebied dan voor eeuwig besmet zou 
worden vergat hij te vertellen. Dat er in 
een straal van vijf km tienduizenden men
sen wonen, ook. En dat er op één km af
stand een a toomcentrum met drie kernreak
toren en honderden werknemers ligt, lijkt 
helemaal niet belangrijk te zijn. 

De sfeer van verdacht~ en zwartmaken aan 
mijn adres en aan dat van de door Brand
punt ge!nterviewde prof. Fast viel te 
verwachten. 
Maar niet dat Eurochemie aan verslagge
vers en anderen vertelt dat ik een scha
declaim heb ingediend wegens vermeende 
beschadiging van de nieren door plutoni
um. Dat dit een rechtszaak geworden ~s en 
dat ik die verloren .zou hebben. Ik weet 
hier zslf niets van af, maar als derge
lijke onware gegevens ook aan de mij be
handelende artsen zijn verstrekt, dan 
wordt voor mij ailes veel duidelijker. 
Maar misschien verwisselen ze mij wel met 
een ander. Het zou interessant zijn hier 
wat meer over te horen. 

K.G. Paulus 
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In Ulicht 4 (Eurochemic Rampfabriek) 
zijn enkele storende fouten binnengeslo
pen, die we hierbij willen herstellen. 
Er zijn al meteen misverstanden ontstaan 
over de voorpagina; het is niet voor ie
dereen duidelijk dat de foto waarop een 
weg rechtstreeks naar Eurochemie voert, 
een montagefoto is. Bierbij is een foto 
afgedrukt waarop men de ligging van de 
fabriek ziet zoals ze .in werkelijkheid 
is. 

Bij twee foto's in de tekst staan foute 
onderschriften. De onderste foto op blz. 
4 laat geen bassin voor koppensnellen 
zien, maar een cilindrisch uitgevoerde 
kritisch veilige tank. Op de onderste fo
to op blz. 9 staan geen opslagkluizen, 
ma~ absoluutfilters . 
Verder staan er in de tekst enkele fou
ten: 
-blz. 4, rechterkolom, r. 5: voor "alle 
elementen" leze men ''sommige elementen". 
(De verklaring. hiervoor is, dat Euroche
mie elementen van verscheiden aard be-
handeld heeft) 

-blz. 5, onderaan: De 19 regels onder het 
kopje "ventilatie" ("OVeral in het pro.
ces •• • portie radioaktief afval") zijn 
op de verkeerde plaats terecht gekomen. 
Zij sluiten aan op de tekst boven de kop 
"Pluto , god van de onderwereld" . 

-blz. 9, rechterkolom, r . 8/9: voor "per
sonele" leze men "persoonlijke" . 

-blz. 14, linkerkolom, r. 15: voor "Als 
het in het natte gedeelte gebeurt" leze 
men "Als er in het natte gedeelte een 
kritisch ongev~l optreedt". 

-blz. 16, rechterkolom:het kopje "pluto
nium gestólen?" vervalt. 
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Eurochemie liquidatie 

Wat dan? 
Op 27 juli van het volgende jaar wordt 
de maatschappij Eurochemie ontbonden. 
Alle installaties zullen teqen die tijd 
overgedragen zijn aan de Belgische 
staat. De opslagbassins voor bestraalde 
splijtstof en de opwerkingsfabriek zijn 
al overgedragen, de overige gebouwen 
zullen voor het ei.nde van dit jaar Bel
gisch staatsbezit zijn. Hoeveel Belgiê 
uiteindelijk zal moeten betalen voor de
ze handel is nog. verre van duidelijk. 
Bij Koninklijk Besl~ t van 28 februari 
1962 werd Eurochemie als exploitant van 
een nucl~aire installatie van de hoogste 
gevarenklasse verplicht gesteld, om na 
stillegging al het radioaktieve afval en 
de installaties zo te behandelen, dat ze 
zonder gevaar opgeborgen kunnen worden. 
Een deel van deze verplichting is Euro
chemie al nagekomen: tegen het einde van 
dit jaar zal a lle middelaktieve afval 
onoplosbaar in stalen vaten opgeslagen 
ligqen op het terrein in Mol; ook de op
werkingsfabriek is gedeeltelijk ontsmet. 
Maar de rest is voor rekening van de 
(lege) Belgische schatkist, in ruil voor 
alle fabrieken. 
Na een eventuele heropening zal Belgiê 
de definitieve stillegging en ontmante
ling betalen. De kosten hiervan zijn 
niet bekend •. Wel zullen de deelnemers in 
Eurochemie ruim 30 miljoen gulden bij
dragen. Ook de eindopslag van het onop
losbaar gemaakte radioaktieve afval moet 
door de Belgische staat betaald worden. 
Men weet nu nog niet hoe dit op te slaan 
laat staan dat er een zinnig woord is te 
zeggen over het g~ld dat er mee gemoeid 
is! De maatschappij Eurochemie draagt 
nog wel bij aan de verglazing van het 
gro6tste deel van het hooqaktieve afval. 
Ongeveer 800 m3 zullen volgens ee.n in 
~rcoule (Frank~ijk) ontwikkeld procédé 
behandeld worden. De exploitatie van de
ze faJ?riek is voor rekening van Euroche
mie, die ook 60% van de bouwkosten be
taalt. De rest van het hoogaktieve afval 
zal door een Belgisch-Duitse fabriek 
verglaasd worden. De opslag ervan is 
echter weer voor Belgische rekening. 

JB 

aiUcbt 1/5 



Akties in september 

Gaat Dodewaard dicht? 
Politieke programQlapunten en de komende zogenaamde brede maatschappe
lijke diskussie vormen voor de anti-kernenerg~ebéweging geen basis 
voor de verwachting, dat met kernenergie gestopt gaat worden. Evenmin, 
dat het energiebeleid binnen afzienbare tijd gericht zal zijn op mi-, 
lieuvriendelijke toèpassingen . 
Met als blikvanger de blokkade van de kerncentrale bij Dodewaard gaan 
de tegenstanders van kernenergie (nog) duidelijk(er) maken hoe zij over 
deze zaken denken. Dit gebeurt van 19 tot en met 26 september. 

De regering en de GKN, eigenaresse van 
de Dodewaardcentrale, hebben een ultima
tmn. gekregen van de basisgroepen welke 
deelnemen aan de aktie Dodewaard Gaat 
Dicht. Dit ultimatum loopt op 15 septem
ber af . Geêist wordt stopzetting van het 
atoomprogrëliiiila, te beginnen met de Dode
waardcentrale. Tevens moet begonnen wor
den met een veilig en demokratisch ener
giebeleid. 

m.e. in aktie bij Almelo 

Tijdens de aktieweek zal de samenhang 
tussen verscheidene zaken worden aange
toom en benadrukt. Zo zal de aamacht 
gevestigd worden op instanties en be
drijven, welke belang hebben bij de pro
duktie van kernenergie. Het verband tus
sen kernenergie en kernwapens komt ook 
aan de orde, evenals het radioaktieve 
afval. Diverse instellingen in Arnhem 
(o.a. de KEMA), welke een belangrijke 
rol spelen in het kernenergiegebeuren, 
zijn het doelwit van de demonstratie 
waa.rmee de aktieweek wordt afgesloten. 

Het is de bedoeling dat de diverse akti
viteiten deels centraal en deels plaat
selijk wo~den uitgevoerd. Dit laatste 
moe~ep de plaatselijke groepen zoveel 
mogelijk zelf organiseren. 
Tijdens de gehele aktieweek wordt de Do
dewaardcentrale geblokkeerd. Er is, op 
ruime afstam van de geplande blokkades, 
een terrein gehuurd voor zowel tenten- . 
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kamp als voor dagjesmensen. Gedurelidé de 
geliele week spelen hier muziek- en thea
tergroepen, worden er films gedraaid en 
wordt er aandacht geschonken aan alter
natieve energievormen. Voor kinderopvang 
wordt gezorgd. Dagelijks kant er een me
dedelingenkrant uit. 
Inmiddels is de lamelijke mobilisatie
krant als vijfde landelijke energiekrant 
uitgegeven. Deze kan voor verdere ver
spreiding door aktiegroepen besteld wor
den via 040-432466 of 080-565981. 
Geldelijke steun is hard nodig en kan 
gegeven worden via giro"4178834 t.n.v. 
Gelderse Stroem.groepen te Nijmegen 
o.v.v. D.G.D. 

t9 aept. O.Onatrie/-.nifeetatie iJl Dodewaard. 
Bouw ant.i-atocmdorpen. 

20 açt. Verdere bouw ant.i-atooe!orpen. 
JC:W.tureel ~op bet c;ehu'I!Ede terrein. 

21 aept, Blaktriciteitad&g. Plaatselijke alct.iaa teqan 
de a toc:lmlobby. 

22 sept. !U.aktrkite1t8clag'. Plaatae.lijlte akti .. t.ec;an 
elaktriciteitabedrijvan. 

23 sept, ltUt'lwapendaq. Plaatselijke alct.iea, 

24 aept. 'l'l)eleveri119adag. Plaatselijke akt.iaa ca. de rol 
van toeleverill9abrijven duidelijk te maken. 

25 aept. Atvaldaq. Plaatselijke aktlea teqan ~tie 
en duapill9 van radioaktief fn c:h..tac:b afval. 

26 aept. Delllonatratie in Arnb-. 

giro-blauw 
De a toomstroom van Dodewaard wordt gele
verd aan de elektriciteitemaatschappij
en; Deze zij.n via GKN aandeelhouders van 
de Dodewaardcentrale. De bedoeling van 
de aktie GIROBLAUW is de stroomverbrui
kers, iedereen dus, te laten protesteren 
door de rekening niet met acceptgir~
kauten of' via autanatische overschrij
ving te betalen, maar met meer dan 4én 
qewone blauwe qirokaarten. Deze aktie 
vindt onvermimerd doorgang. 

DS 
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Struisvogels aan de kust 

LPG in Zeeland 
De ~anlanding van LPG (Liquid Petroleum Gas) bedreigt de 
Zeeuwen. Terwijl de Westersehelde wordt omgetoverd in een 
kruitvat, lijken de overheden te slapen. Bedwelmd door LPG ? 

Het·is niet zo best gesteld met het ge
voerde landelijke en provinciale over
heidspeleid terzake van de grootscha
lige aanlanding van LPG in Nederland. 
Opvallend is dat LPG-aanlanding in het 
Rijnmondgebied uitgebreide aandacnt 
he~ft gekregen nog voordat da~r sprake 
was van grootschalige aanlanding (tot 
500.000 to~ per jaar). 
Zo verschenen daarover een Regerings
nota en 3 LPG-nota's van Rijnmondraad, 
Provincie Zuid-Holland en Gemeente Rot
terdam. Ook de volksvertegenwoordiging 
in de IIe Kamer maakte zich druk over 
de plaats (Shell/BP lokatie) waar dit 
LPG aan land zou worden gebracht. 
De beste oploss-ing kwam niet uit de büs-, 
want daarvoor waren de financiêle en 
industriële belangen te mach:tig. 

strand ontruimen 
Alle milieu-organisaties- waren het er 
over eens dat grootscnal~ge aanlandin9 
van LPG met grote gas-tánkers (van ca. 
75.000 m3 inhoud) op minstens 7 kilo
meter afstand van de bewoonde wereld 
gehouden moet worden. Aanvoerroutes 
zouden eerst maximaal beveiligd moeten 
zijn en de gastankers zouden buiten
gaats geinspekteerd behoren te worden 
op een aantal voorschriften betreffende 
de kwaliteit van schip en bemanning. 
Maar zover is het nooit gekomen~ Als 
veiligheidsmaatregel wordt voorgesteld 
om het strand van Hoek van HQlland te 
laten ontruimen, wanneer zo'n gastanker 
op een zomerse dag de Rijnmond hinnen 
moet •••• 

Intussen weten we uit persberi.chten 
dat de Shell/BP-lokatie in Rijnmond 
niet doorgaat, en dat alleen BP het 
LPG voor Oxirane zal aanvoeren in haar 
eigen opslaqmogelijkheid. Naar verluid 
heeft Shell een 90% belang genomen in 
Eurogas Terminals C.V. in Vlissingen
Oost. Eurogas is een verhuurbedrijf 
van gas-~pslag, en kan op dit moment 
18.000 m gas pnder druk opslaan. Het 
wil uitbreiden met 4 tanks, van elk 
55.000 m3 gekoelde opslag van LPG. 
Voorlopig ligt daar, nog een verbod op 
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van de Raad van State, omdat er zwaar
wegende beroepen werden ingediend tegen 
de aan Eurogas verleende Hinderwetver
gunning, afgegeven door Gedeputeerde 
Staten van Zeeland. 
Eurogas denkt aan die bezwaren tegemoet 
te komen door een belangrijke wijziging 
aan te brengen in de lay-out van de 
gas-terminal. Bij Eurogas komt het er 
op neer dat daar teveel tank-opslag 
met verlaadplaatsen werd geprojekteerd 
op een te klein stuk terrein. 

LPG-opslag 

belangen 
Terwijl de betrokkenen in de Randstad 
en in Haagse regeringskringen zich 
druk zaten te maken over de veiligheid 
van LPG-aanlanding in Rijnmond, was de 
ontwikkeling van LPG-aanvoer in ~eeland 
grotendeels aan de volksvertegenwoor
digers voorbijgegaan. Te ver van de 
Haagse matras? 
Geenszins belemmerd door de provinciale 
overheid, kon Eurogas de eerste 6 druk
tanks (van elk 3000 m3 LPG) op 1200 
meter van de woonkern Nieuwdorp bouwen, 
nog voordat de hinderwetvergunnin~ was 
verstrekt. Dat bouwen gebeurde op het 
zogenaamde "eigen risiko", waarmee wel 
voldongen feiten worden gesteld en waar 
later terdege r~kening mee is gehouden. 
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Het verlenen van een bouwvergunning, 
gekoppeld aan de b~nodigde hinderwet
vergunning, zal wel een wensdroom blij
ven en alleen toegepast worden als het 
toevallig goed uitkomt. 
Dit geldt ook voor Dow Chemical Neder
land, in Terneuzen, die vooru~opend 
op de vereiste hinderwetvergunning al
vast begon met de bouw van twee grote 
(50.000 m3} tanks voor de opslag van 
LPG. Naar men daar zegt "uitsluitend 
voor eigen gebruik". Het lijkt er sterk 

·op dat de eigenmachtigheid van bedrij
ven een belangrijke voorsprong heeft 
genomen op àe besluitvorming van de 
overheid. Ook op de landelijke over
heid, die enkel oog had voor de Rijn
mond en zich aan de zeeuwse situatie 
einig gelegen liet liggen. Dan is er 
de provinciale overheid, die zich ken
merkt door de opstelling dat ekonomische 
bedrijvigheid zwaarder moet wegen dan 
milieu- èn veilighe.idsoverwegingen. 
Tegènwoordig wordt altijd geschermd 
met de gelijkwaardige afweging van be
langen, waarop in êén adem volgt dat 
het ekonomische belang hoger behoort 
te worden aangeslagen. 

kop in het zand 
Tegen beter weten in, wordt nog steeds 
geen stelling genomen tegen de gevaar
lijke LPG-ontwikkeling in het ·wester
s~heldegebied. Uit de TNO-aanlandings
studie (oktober 1980) is duidelijk 
geworden dat bij aanvoer van gelijke 
hoeveelheden LPG de kans op een ern
stige aanvaring "met vrijkomende gas
wolk" in het Westerseheldegebied 10 
maal groter is dan in de aanvoerroute 
naar de Rijnmondlokatie. De kans op 
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dodelijke slachtoffers is tot 100 maal 
zo groot (in Vlissin~nl als in het 
Rijumondgebied. 
De konklusie van de Minister van Volks
gezondheid en Milieuhygiêne is, dat 
deze TNO-studie pleit voor slechts één 
grote gas-terminal voor grootschalige 
aanlanding van LPG, en dat aanlanding 
in het Westerseheldegebied een probleem 
vormt. 
Toch probeert men in Zeeland als struis
vogels dit aan zich voorbij te laten 
gaan. 

veilig? 
De enigste manier om LPG zo veilig 
mogelijk aan land te krijgen, is de 
aanlanding met grote gastankers op 
een buitengaats·e lokatie en verder 
transport pe~ pijpleiding, alléén be
stemd voor grote verbruikers in de 
chemische industrie en elektriciteits
centrales. TNO is nog steeds bezig met 
haar LPG-Integraalstudie, dat wil zeg
gen: een studie over de hèle LPG-keten 
(opslag, aan- en afvoer). Het vraagt 
weinig verbeeldingskracht dat vooral 
de afvoer met tankwagens, spoorwagons 
en tanklichters door het dichtbevolkte 
gebied van West-Europa een riskante 
onderneming is. 

Hans Bannink 

neem een 

abonnement 
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Vlaamse anti-kern-beweging zoekt eigen gezicht 

Tentenkamp Doel druk bezocht 
Terwijl Nederland - volgens de pers - het "jaar van de anti-kernener
giebeweging" beleeft, speelt zich in Belgiê een flink offensief ~an de 
atoomlobby af. Tegen deze achtergrond vond op 11 en 12 juli een tenten
kamp plaats in Prosperdorp, een gehucht onder de rook van de kernraak
toren te Doel. 

In december j.l . werd er onverhoeds een 
over~enkomst tussen de private elektri
citeitsmaatschappijen en de Belgische 
overheid afgsloten. Bierbij koopt de o
verheid financiêle medeverantwoorde
lijkheid voor het atoomprogramma, zon
der daar echter enige greep op te krij
gen (zie Allicht 2) • 
Vlak daarna kondigde minister Claes aan 
snel werk te willen maken van het par
lementair debat over energie. Dat zou 
nog voor de vakantie plaats hebben moe
ten vinden, om de heropening van Euro
chemie te forceren. De ~erenigde Aktie
groepen voor Kernstop (VAKS) zijn erin 
geslaagd de politieke druk op met name 
de BSP te verzwaren en het parlementai
re debat te vertragen. 
Vrijwel tezelfdertijd vroegen de elek-. 
triciteitsmaatschappijen vergunningen 
aan voor nog twee kerncentrales. Minis
ter Claes mocht die niet geven, aange
zien in Belgiê een moratorium van 
kracht is. Maar de bedoelingen zijn o
verduidelijk. 

Op het tentenkamp in Prosperdorp ver
voegden zich ruim 500 mense.n uit Belgiê 
en Nederland om te diskussiêren over de 
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ontstane situatie, mogelijke akties en 
de toekomst van de Belgische anti-kern
energiebeweging. 
Het bleek ondoenlijk om alle elementen 
van elkaar gescheiden te houden, zodat 
in de groepen vrij open gediskussieerd 
kon worden. Iets wat bij de plenaire 
diskussie 's avonds veel stroever ver
liep. Deze plenaire ontaardde in een e
norme spraakverwarring, die na twee uur 
ontbonden werd, met als voornaamste re
sultaat het besluit tot twee symbolische 
akties op zondagochtend. 
Een veelgehoorde kritiek was dat de VAKS 
te centralistisch en hierarchisch werkt. 
Ten anderen wordt dat natuurlijk in de 
hand gewerkt door het ontbreken van ge
organiseerde plaatselijke groepen. Uit
eindelijk kan iedereen elkaar dus ver
wij ten dat de Belgische AKB niet ste.rk 
genoeg is. 

meer aktiegro~pen 
Hoopvol in dat opzicht is dat veel aan
wezigen zich hebben opgegeven om plaat
selijke groepen te gaan vormen. Als de 
plannen gehaald worden betekent dit een 
verdubbeling van het aantal aktieve 
groepen, wat de werking flink zal ver
groten. Dit is tevens de voornaamste 
uitkomst van het tentenkamp . 

stra~egie 
Voorlopig geen blokkade van Doel. De 
belgische anti-kernenergiebeweging zal 
- naast kleine akties - tn net najaar 
een strategie-diskussie voeren, waarin 
basis-demokratie centraal zal staan. 
Er blijken nogal wat spanningen te be
staan tussen VAl<S en plaatselijke groe
pen. "Er moet ruimte komen vG>or ieders
dynamiek. Zo niet, dan zal iets wat een 
massa-öeweging kan worden, een vroeg
tijdige ruzie-dood sterven • • " stelt Ro
bert Kaerts, Limburgs Aktiekomitee Kern
energie te ~asselt. 

Paul Geense 
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Ongelukken met kernenergie 
"Er is qelukkig nóg nooit een dódelijk ongeval gebeurd in een kerncen
trale door een nucleaire oorzaak", schrijft Shell in haar boek "Ener
gie" (voor drie riks bij de pomp) • Het KEMA/Spectrum-boekje "Kernener
gie; voor of tegen?" (ook drie riks) weet dri~ incidenten te noemen, 
die als 'ernstig' moeten worden beschouwd; gelukkig zonder dode~. 
Het Landelijk Energie Komitee rekent af met deze bewuste misleiding. 
"Ongelukken met kernenergie" trekt het deksel van de nucleaire beerput. 

De kernenergie heeft sinds 1940 al hon
derden doden opgeleverd, nog afgezien 
van de mensen die jaren later stierven 
als gevolg van een overdosis straling. 
Uraniummijnen, kerncentrales en opwer
kingsfabrieken zijn de boosdoeners. 
"Hrrisburg" is niet het ergste ongeval 
in een reeks grote en kleine ongelukken. 

Herman Damveld, de auteur, heeft de on
gelukken in •soorten' ingedeeld: onge
lukken met minstens één dode, falende 
apparatuur, bedieningsfouten, brandjes, 
haarscheuren enz. "Als er iets kapot 
kan gaan, dan zal het ook een keer stuk 
9élan·" 
Een aantal ongelukken wordt per land a
part beschreven, waarbij uiteraard ook 

de Nederlandse en Belgische nucleaire 
installaties aan dè orde komen. 

Geen plezierig leesvoer; geen science
fiction: alles heeft werkelijk plaatsçe
vonden. Wel een broodnodige tegenhanger 
van de geruststellende schrijfsels van 
de atoomlobby, die het geval Harrisburg 
betitelen met "financUUe ramp". 

ONGELUKKEN MET KERNENERGIE, door Herman 
Damveld. Uitgever:Landelijk Energie Ko
mitee, Tweede Weteringplantsoen 9, Am
sterdam. Juni 1981, 135 blz. Prijs /8,75 
{excl .• /2,75 porto) 
Bestellen door overmaken van 111,50 op 
giro 3567199 van LEK, Amsterdam o.v.v. 
"ongelukken boekje". 

Onderwater-molen 
Een engels on4erzoek, door Intermediate 
Technology Development Group, heeft aan
getoond dat een variant op de windturbi
ne in stromend water een efficiënte 
energie-opwekker is. 
De turbine is een • kruising' tussen een 
Darrieus-•olen en een Voith Schneider 
scheepsschroef. Het onderzoek is aller
eerst gericht op toepassing in de Derde 
Wereld; voor bevloeiingadoeleinden langs 
rivieren als Nijl$ Niger, Indus en Eu
fraat. Op bescheiden schaal gebouwd, is 
een dergelijke installatie eenvoudig te 
plaatsen en vormt het een uitstekend 
stuk aangepaste eechnologie met een hoog 
rendement. 
Door de Wereldvoedselorganisatie (FAO} 
worden reeds proeven gedaan in de Witte 
Nijl, in Zuid-Soedan. 
Rondom de britse eilanden worden ook 
onderzoeken gedaan naar gunstige loka
ties~ Berekend is, dat uit de bri tse ge
tijdegebieden 15.000 MN (stroom) gewon
nen kan worden. De Britten zouden tegen 
een concurrerende prijs 10% van hun elek
triciteit op deze wijze uit getijde
energie kunnen halen. Een grote onder
watermolen (met diameter van 100 m.) le-
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vert in gebieden met stroomsnelheden van 
+ 2 m. per seconde ongeveer 10 MW; dat 
is ruim drie maal zoveel als een verge
lijkbare 1 normale 1 windturbine. 
Het kenmerkende van deze molen, is de 
vertikale as, wat als voordeel heeft dat 
de overbrenging direkt op het pompge
deelte aansluit met aanzienlijk minder 
kritische belastingsspunten en verliezen. 
Het zou de moei.te waard zijn om ook de 
nederlandse toepássingsmogelijkheden te 
onderzoeken. Te denken valt daarbij aan 
getijstroomgeulen, die niet strikt door 
de scheepvaart hoeven te worden gebru~kt 
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Solidariteit Films presenteert AR
MOEDE VAN DE TOEKOMST (jeugdjour
naal no. 2). In deze film geven 
jongeren hun visie over (kern}ener
gie, met de bedoeling diskussie uit 
te lokken. Geschikt voor jongeren 
vanaf 13 jaar, in scholen, buurt
huizen enz. 
Inlichtingen: Solidariteit Films, 
De Roy van Zuidewijnlaan 8, 4818 GB 
Breda, tel. 076-148291. 

Nadat ruim een jaar geleden het 
congres van de Voedingsbond FNV een 
motie aannam tégen kernenergie, is 
er nu een diskussienota verschenen: 
"Voor niks gaat de zon op; de Voe
dingsbond FNV denkt mee". Maar al 
te vaak proberen regering en werk
gevers de beweging tegen kernener
gie en vakbeweging tegen elkaar uit 
te spelen. De werkgelegenheid en de 
welvaart zouden gevaar lopen zonder 
kernenergie. Gelukkig trapt de Voe
dingsbond daar niet in. 

De NAM (Nederlandse Aardolie Maat
schappij} heeft vergunning aange
vraagd om op Ameland naar gas te bo
ren. Het ekonomisch nut van 5 mil
jard m3 gas (dat in vier weken tijd 
is verbruikt:} weegt zwaarder dan de 
onherstelbare schade die wordt aan
gericht op dit Waddeneiland. De Wad
denvereniging voert een protestkaar
tenaktie, om Gedeputeerde Staten van 
Friesland tot andere gedachten te 
brengén. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij Het Waddenhuis, Postbus-90, 8860 
AB Harlingen, tel. 05178-5541. 
Potesteer mee: 

brandstof 
signalen over energie 

Aktieschip "de FRI" liet op 18 mei 
j.l. bij de kerncentrale Borssele 
1500 ballonnen los. Deze ballonnen 
symboliseerden de ontsnapping van 
radioaktieve stoffen. Het EKZ (E
nergie Komitee Zeeland) ontving 24 
adreskaartjes retour, afkomstig uit 
Waspik, Fijnaart, Den Bosch, Ahaus 
(W. Duitsland) en .•• Kelcany 
(Tsjechpslowakije) • Misschien wil 
de Minister voor Volksgezondheid en 
Milieuhygiêne de Duitsers en de 
Tsjechen opnemen in het rampenplan 
en hen op de hoogte houden omtrent 
Borssele? 

Kalkar wordt duur. De kosten rijzen 
de pan uit. Men verwacht nu dat de 
300-MW-centra~e uiteindelijk op on
geveer 5,5 miljard gulden komt te 
staan; dit is enkele malen meer dan 
de oorspronkelijke schatting. Maar 
misschien wordt ze wel niet meer af
gebouwd, want langzaamaan groeit het 
besef dat het toch heel veel geld 
is. Als de centrale 20 jaar voor 
driekwart van de tijd zal draaien, 
bedragen alleen de bouwkosten al 14 
ct/kWh:! Goedkoop is kernenergie dus 
zeker niet. Hierbij komen nog de o
verige kosten (personeel, afvalver
werking, ~plijtstofinkoop etc.) 

•• 
De Werkgroep Kernenergie Zeeuws
Vlaanderen is een campagne gestart 
voor "Atoomvrije zones", waarbij aan 
gemeenteraden wordt gevraagd een 
uitspraak te doen met betrekking tot 
kernenergie- en kernwapenbeleid. In 
de hoop dat gemeentes hun grondge
bied tot "atoomvrije zone" uitroe
pen. Het idee komt overwaaien uit 
Engeland, waar grote successen te 
melden zijn. Wij komen hierop irt 
"allicht" nog terug. 
Inlichtingen:Werkgroep Kernenergie 
Zeeuws-Vlaanderen, Postbus 11, 4564 
ZG Sint-Jansteen. 
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