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REDACTIONEEL RectifiCatie. 
In .Allicht 9/5 (sept/ okt.1989) wordt in het 
artlkel "Sanering stadsverwannlng'' vermeld 
dat een onderzoekscommissie (o.l.v. ex
minister van Aardennel voor 1 jan. 1989 
haar rapport klaar zou hebben. Dat moet 
uiteraard 1 januari 1990 zijn. 

Het kon natuurlljk niet uitbJijven. Na de 
eerste computergestuurde uitgave van 'al
Jicht' volgde de Zwarte Vrijdag (13 oktober 
1989). Gewapend met anti-datacrime-virus 
(in de versies 4.2 en 5.0) werden de spJin
ternieuwe schijven van de Xf400 doorge
Jicht en gedesinfecteerd. Althans, dat hoorde 
zo te gebeuren. Maar uiteraard ging het dus 
fout . .Alles weg. Gelukkig stond er nog geen 
byte nieuwe tekst op voor dit nummer. Maar 
toch was het programma naar de maan. 
Nieuw WP (Word Perfect) programma 
opgevraagd bij de dealer. Onze versie WP 4.2 
bleekniet meer in voorraad, zelfsnietmeer in 
de handel. "Wij hebben nu de nieuwe versie 
WP 5.0" prevelde de yup met een smlle van 
hier tot Harrisburg. KDoe die dan maar" 
sprak de redacteur, want het nieuwe num
mer moest toch ooit uitkomen. 
Een uur na de installatie van WP 5.0 piepte 
de machine weer als vanouds. En toen :Oitste 
het door de menselljke flopptes... Dit was 
natuurlijk allemaal opzet. Een groot complot 
van PC-producenten, floppy-industriëlen en 
handige verkoopleiders. Eerst alles zelf in
fecteren, grote pubJiciteitscampagne in de 
pers en oude programma's achterover 
drukken. Het pubJiek werd zo aangezet om 
voorraden (nieuwe) floppies te kopen om hun 
bestanden te back:uppen. en antivirus-schOOes 
voorde bestrijdingvanhet kwaad. Welnu, de 
afzetvan floppies is voor 1989weer gered. De 
buit is binnen. En de verkoop van WP 5.0 
loopt als een trein. Dat de koersen van de 
computerindustrie lnmiddels :Oinke tikken 
hebben opgelopen ligt aan hun eigen com
puters die ze aan Beursplein 5 ofWallstreet 
hebben verkocht. 
In de verte giechelt het. De oude handbe
diende non-computergestuurde schrijfma
chine vanonder een stofkap. Wanneer komt 
de kroontjespen terug, want deze nieuwlich
terij brengt alleen maar ergernis. En in
tussen is de redactie er ook achter gekomen 
dat de teksten nog steeds uit de grijze floppy 
in de bovenkamertjes moeten komen. 
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THE REEFER RIO' OP HERHALING 
ZONNECELLEN OPTIMISME 
OPBERGING KERNAFVAL IN ZOliT 
ENERGIECENfRA IN GELDERLAND 
EVACUATIEZONE TSJERNOBYL MOET tm'GEBREID 
GEMEENrEN ONWETEND OVER ATOOMTRANSPORrEN 
1WIJFEL ROND OMSTREDEN CONfRACT BRAZILIE 
BUITENPARLEM •.• VECHTEN VOOR WINDMOLENS 
BRANDSTOF 

Omslagfoto: het Atomium in Brussel (foto: Joost van der Aalst) 

'aiUcht' Is een uitgave 
van de stichting AJUcht 
die zich Inzet voor een 
democratisch • mens. en 
milieuvriendelijk ener
giebeleid. Geen kem
energle of kolen, maar 
doelmatiger gebruik van 
energie en zoveel 
mogelijk aanwending 
van alternatleven als zon 
en wind. Aan regionale 
ontwlkkeUngen wordt In 
ruime mate aandacht 
besteed. 

Ingezonden artikelen of 
brteven kunnen door de 
redactie worden bekort. 
Ondertekende artikelen 
geven niet noodzakelijk 
demenlngvanderedao
tle weer. Overname van 
tekat met bronvermeld
Ing la toegeataan. Voor 
overname van Uluatratles 
en foto's dient men con
toot op te nemen met de 
redactie. 
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KOPERS GEZOCHT VOOR RADIOACTIEF VOEDSEL 

'The Reefer Rio' op herhaling 

foto: Greenpeace 

Het avontuurvan The Reefer Rio Is een direct 
gevolgvan de ramp met de kerncentrale van 
Tejemobylln aprill986. Grazende dieren op 
dewetdenvanWest-Europakregenradioac
tivitett binnen; veel meer dan de nonnale 
hoeveelheld In de lucht.llet vlees en de melk 
van deze dieren raakten daardoor ook radio
actief besmet. Niet altijd waren de voor
zorgsmaatregelen van de d1veree regeringen 
afdoende. Zo kco Iers en Deene rundvlees 
met een te hoog gehalte aan radioacttvltett 
verhandeld worden. Enkele stukken vlees 
bevatten duidelijk meer radioactlvttelt dan 
de door de Europese Gemeenechap nog net 
vellig geachte norm van 600 becquerel per 
kilo. 

Na een jaar CNer de wereld gezwo.:ven te 
hebben. kwam The Reefer Rio Uiteindelijk In 
oneland terecht. Het lagvierweken voor de 
kust van Hoek van Holland. Ook de Neder
Jandee regering voelde er wetmg voor om de 
lading aan te nemen. De mtlteuorganleatte 
Greenpeace eiste dat Nederland de ladJng In 
beslag nam en het vlees met het te hoge 
et:ralinganiveau zou vernietigen. Greenpeace: 
"De lading van The Reefer Rio Ugt voor het 
grootste deel nog opgeslagen tn Vllsatngen. 
Een gedeelte is vorig jaar vernietigd nadat 
bleek. dat ook de Europese normen met 
betrekking tot radioactieve besmetting van 
voedeelprodukten werden overschreden. 
Volgens geruchten zou afgelopen augustus 
een onbekende hoeveelheid met een onbe
kend echlpztjn veracheept naarWest-Afrtka. 
Greenpeace drong er vorigjaar al op aan dat 
de gehele lading vernietigd moest worden. 
Nu etaten wnJChmende Weetafrikaanse land
enhun havens, lneenlaatete poglng ditvlees 
butten hun land te houden. Veel van deze 
landen hebben trouwens en normering voor 
radioactieve besmetting van voedeel die 
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Op de kade in Vlissingen ligt ruim 6000 ton radioac
tief besmet rundvlees opgeslagen in koelcellen. Het 
vlees ligt er sinds vortg jaar augustus. DaalVóór 
maakte het deel uit van de lading van het schip The 
Reefer Rio. Niemand wilde die ladtng accepteren. ook 
de Janden in de Derde Wereld niet. Nu ligt het 
radioactievevlees te wachten op een koper, aldus het 
ministerie van WVC. Er heeft nog niemand gebeld. 

strenger Is dan die van de Europese Ge
meenschap. en zij staan volleeligin hun reeht 
om dit soor:t afval te weren. Zolang geen 
eigenaar of Instantie openbaarheld van de 
felten geeft. zal vlees ge&portee:rd vanUit 
Nederland, nog vM een UJ4je 'beanet' blljwn". 
Volgens voodichteter Oljkstra van de afde
ling Volksgezondheld van WVC zijn •twee 
dozenmet een totaal gewichtvan circa dertig 
kilo vemtettgd, omdat het vlees een radloac
Uvttettsgehalte had van meer dan 600 
becquerel pel' kllo. De resterende dozen met 
een totaal gewicht van ruim zesduizend kllo 
bevatten mlnder radloactMtett. Dat vlees 
kan geconsumeerd wonlen; de lading ta vol
ledig gecm.troleerd". De ladingvan 1be Reet\!r 
Rio ligt niet op Nededan.ds ~.maar 
op het terrein van de douane, zo benadrukt 
WVC. De dozen vlees lJggen er nu ruim een 
jaar. Dtjkstra bevestigt dat een klein deel van 
de lading destijds verkocht 1s aan landen 
butten de Europese Gemeenschap. Welke. 
wilde ze niet zeggen. 

tolloze voorbeelden 

De besmette ladingvan The Reefer R1o Is niet 
het enige voedsel datvoor problemen zorgde. 
Ghana stuurde In oktober 1987 750 ton 
melkpoeder uit de EG terug, omdat het per 
kilo bijna 5500 becquerel bevatte, In plaats 
van de 370 die de EG zelf als maxtmumhoev
eelhetd hanteert. 
Venezuela kreeg In hefzelfde jaar besmet 
vlees uit Europa; Egypte en Angola ontvin
gen radioactlef lamsvlees. chocolade en 
opnieuw melkpoeder. 
Stngapxe mddde een halfjaar na de kem:ramp 
In de Sovjetunie 240 gevallen van ladingen 
besmet voedsel. Malelstf: kreeg melkpoeder 
uit Nederland. Engeland en Ierland met een 
veel te hoge concentratie cestum. 

Peter Bleiars 
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OBERIER ZIT 
'N BEOUEREL 
IN 'N SOEP 

Egypte kreeg een partij meel Uit Grieken
land. die zó besmet bleek. dat de fabriek die 
hetgebruikteuiteindelijk moest slUiten. Een 
goede ontsmettingsmetbode is voor deze 
fabriek nog steeds niet gevonden. 
In Mexico wist men in februari 1988 geen 
raadmet 17.000ton melkpoederwaarin veel 
te veel cesium en strontium voorkwam. Deze 
lading was afkomstig uit Ierland. Een jaar 
daarvoor had de Mexicaanse ambassadeur 
in Brazilië de Braziliaanse regering al ge
waarschuwd voor radioactiefbesmet melkpoe
der Uit Ierland. De Ierse regering kon de 
hoeveelheid niet kwijt in Europa en zocht 
naar een afzetmarkt in Latijns Amerika. 
Maar ook in het Westen zat men soms in de 
maag met de naweeën van de kernramp. In 
West-Duitsland werd v.gfduizend ton ZI.Jiwlpro
dukten niet geaccepteerd. omdat tot 8000 
becquerel per kilo gemeten werd. Na veel 
wikken en wegen is de lading in 260 trein
wagons overgeladen en 'geparkeerd' op twee 
legerbases biJ Bremen. 

Onlangs nog, begin oktober, waarschuwden 
de autoriteiten van Nigeria de regering van 
Gambia voor een lading van honderd ton 
vlees die totjuli vorigjaar in Nederland lag 
opgeslagen. Volgens Nigeria kan de vlees
partiJ als gevolg van de ramp in Tsjemobyl 
besmet zijn. De vracht ls nu op wegnaar een 
onbekende bestemmingin Afrika. Mgelopen 
zomer verbood Gambia al de invoer van 
vlees. kip en eieren die niet voorzien waren 
van een gezondheldscertiflcaat. 
Senegal schortte de invoervan rundvlees Uit 
onsland tijdelijk op. Uit angst voor radioac
tieve besmetting. Volgens de Veterinaire 

Inspectie in Den Haag werden de Neder
landse vleeszendingen echter verward met 
de ruJm zesduizend ton vlees van The Reefer 
Rio. Enkele landen in West-Afrika namen 
desondanks het zekere voor het onzekere en 
staakten de invoer van vlees Uit West-Eu
ropa. 

monsters 

De regeringvan de Filippijnen wilde radioac
tief melkpoeder terugsturen naar Europa, 
maardatwerd nietgeaccepteerd door de EG. 
De Filippijnse regering bleek de grenswaarde 
voor radioactiviteit in voedsel verlaagd te 
hebben naar de normale hoeveelheid 
natuurlijke radioactiviteit in de lucht. zodat 
alle ingevoerde goederen die norm automa
tisch ovenchreden. Aldus Aöe Schlpaanboord 
van de internationale consumentenorgani
satie IOCU in 's-Gravenhage. Deze organisa
tiemet haar hoofdkantoor in Maleisië onder
zoekt alle transporten van eventueel besmet 
voedsel van West-Europa naar Derde-Wer
eldlanden. Ladingen vanUit West-Europa met 
bestemming Derde Wereld worden slechts 
aan de hand van monsters getest op de 
aanwezigheid van radioactMteit. Van VIJftig 
zakken graan biJvoorbeeld wordt er slechts 
êén gecontroleerd. Volgens een EG-commis
sarls kan daardocrwel eens een lading besmet 
vlees naar een ontwikkelingsland gestuurd 
worden. 
Ook fraude door een particuliere onderne
ming die een besmette lading wil lozen. slUit 
hij niet Uit. Bovendien kopen veel ontwikke
lingslanden oudere of afgekeurde en dus 
goedkopere voorraden op.====== 
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NIEUWE IMPULSEN DUURZAME ENERGIE 

Zonnecellen optimisme 

Met een .uper-zonnecelt. een wereldrecord 
gevestigd In de Verenigde Staten. In het 
bekende ondenoeldnsUtuut SandJa NaUonal 
Labor'atoriee (Caltfoml~) 1s eenfotavoltaleche 
cel ontwikkeld die 20,3 procent van het 
IDvaDmde ZUllicht direkt cmzet In elektrtc.ttdt 
en daarmee driemaal~ Ie dan 'gt!l/ii'One' 
zormC!(:ellen. Het energiepakket bestaat uit 
twaalf kunatatotlenzen die het InVallende 
licht bundelen en geconcentreerd doodaten 
op twaalf c:laarachterliggende zonnecellen. 
Het oppervlak van de cellen is bekleed met 
een antlreflect~de laag van magneatum
luodde. Binnen drte jawlaln <lt eoerglepakket 
In eerte geproduceerd worden, omdat de 
methode goedkoop 1s en geen hoogwaardige 
techniek vereist. De nieuwe zonnecel ia vol
gens de onderzoekere Ch!ang en Rlcharda 
zeer ge~ voor massa-produktie. 

Het rendementvanzormecellenvormt al heel 
lang een hindemis voor de echte grote 
doorbraak. Daarom ziJn zormecellen nog zo 
duur. De Westduitse ftrmaRWE (RheJnland
Weet:fA11sche ElektrizttAtawerke) exploiteert 
al een klein jaar een zonnecel-Installatie In 
Kobern-Gondorf en rekent met een rende
ment van 9 ,9 procent. Maar op jaarbasis zou 
de 340 KlloWatt-tnatallaUenletmeer dan 6 , 7 
procent opleveren. W.chtverontretnJgl.ng. 
reflecties van zonbchten tem~glng 
in de cellen worden als oorzaken genoemd 
voor de tegenvallende resultaten. De RWE 
heeft ook even uitgerekend wat de verach1llen 
ZIJnmet een kerncentrale. De Kobern-zonne
centrale - met een oppervl.akte van vijftig 
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De nieuwe impulsen voor zonneenergte komen uit de 
Verenigde Staten en West-Duitsland. Amerikaanse 
onderzoekers ontwikkelen een hoogrendement zon
necel, en een Duitse multinational gaat zonneboerde
rtjen bouwen voor de produktie van waterstof. Een 
teken aan de wand voor een koerswijziging? Want 
deze multinational was ooit zeer actlef op het terrein 
van kernenergie. 

voetbalvelden- beeft 13m11Joen DutteeMade 
gell:oet. Als men de peetat:1ea zou 'c:mrekenen' 
naer een gewone kerncentrale. dan zou er 
voor 56 m1ljard DM gernveeteerd moeten 
worden om hetzelfde resultaat (aan 
etroomopbrengst) te bereiken. Stroom uit 
zonnecellen zou daardoor 4300 keer duur
der zijn dan kernenergte-elektrtctteitl Uiter
aard "MI'den de andere. knetsl van de loancen
trale (afvalopberglng en dergeltjke) niet 
meegerekend door de RWE die verder zelf 
een aantal kerncentralee exploiteert. 

zon en waterstof 

Ondanks deze weinig rooskleurige 
vooruitzichten zit er genoeg muziek In zon
neënergte. Dat blijkt wel uit de plannen van 
Slemene voor de bouwvan een grote zorme
cellen-fabriek tn het Westduitae Wackeredorf. 
Notabene op het terrein van de voormalige 
~waar de lucht Ja opgddaard 
na de traangaswolken tegen de anti-kern
~ Stemenew11100miljoen 
Mark InVesteren ln een splinternieuwe fa
briek. die jaarliJks 300.000 vierkante meter 
zonneceloppervlak moet gaan atleveren. De 
eerste klant heeft zich al aangediepd In de 
vonn van SWB (Solar-Wasserstoft'-Bayem). 
Deze nieuwe onderneming wil zonnecellen 
Installeren om elektrtdteit op te wekken 
waarmee waterstof g~oduceerd gaat wor
den. De waterstofwordt opgealagen en naar 
behoefte weer omgezet tn warmte of elektrl
ache energte. 
De nieuwbakken ftrma SWB Ie voor tien 

Wim Kersten 
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procent in banden van Siemens, terwijl de 
Beteree elektrtciteitsmaatscb.apptj zeetig 
procent beheert. Eind 1991 moet de eerste 
fasevoltooid zijn. Kosten 70miljoenMark, en 
voor de helft gefinancierd door de Duttee 
overheid. Dan staat er een nieuw type proef
zonnecentrale van 500 KJloWatt, waar di
verse ~s zonnecellen uitgetest kunnen 
worden. Eenkriatallijne, meerk:rtatal.lijne en 
krlatalloze sil1dumcellen zullen hlUl p-eata
Ues op 20.000 vierkante meter oppervlakte 
kunnen tonen. Stemenelevert zowel de zon
necellen ale de bnlndstofcellen, die memen
teel In een nieuwe fabriek te Neuenburg 
worden ontwtkkeld.In principe gaat het niet 
zo zeer om revolutionaire nieuwe technolo
gie. maar - aldus Stemene -om Mhet aaneen
schakelen van venebillende bestaande tech
nieken In een nieuw systeem: zonnestroom, 
wateretofopwekldng en wateretofbenutttng. 
Deze systeemopbouw wordt hier VOOl' het 
eerst ter wereld uitgeprobeerd". 
Niemand twijfelt aan de werking van deze 
opzet, maar wel aan de commerci~e haal
baarheid. Ook daarover zijn de mensen van 
Stemene opUmtst1sch: "De prijs van oUe en 
gu zal er over tien, vijftien jaar heel andere 
uitzien, en aan de andere kant zullen deze 
zon-waterstoftechnieken steeds meerverbe
terd en verfijnd worden zodat het rendement 
toeneemt. Zonneenergte wordt dan concur
rerend". De Beierse elektrtctteltsmaatechap
pij veroorzaakt met deze actMtetten een 
'ommezwaai' in de stroompolittek. Nu nog 
wordt ongeveer de helft van de elektddtett in 
Beteren geproduceerd met behulp van 
kerncentrales. "WWJ waren een van de eerste 
maatechapptjen die kernenergie gingen 
toepassen. en nu zetten wij als eerste de stap 
naar de wateretoftechntek". 

stralende auto•s 

Niet alleen In Zuid-Duitsland is een ver
echutvtngzlchtbaar. Hamburgwerktaan het 
zogeheten Hydrocan-pr~ect waarbij water
stof uit Canada (geproduceerd met behulp 
van waterkracht-elektrtcitelt) per echip naar 
deze havenstad wordt getransporteerd om 
daar dienst te doen als brandstofvoor elek
trldteitecentrales en stadsbussen. Dit sys
teem moet In 1995 operationeel worden. 

Een andere variant op zcmnecel-gebled speelt 
zich af tn Zwitserland, waar al zeven types 
van 'elektro-auto's' zijn goedgekeurd en 
toegelaten op de openbare weg. Volgens een 
te11tng uit september rijden er 300 elektri
sche auto's rond waarvan de battedjen 'a
nachts thuls worden opgeladen. In Liestal 
(biJ Basel) te het al mogelijk om overdag bij te 
tanken aan 's werelds eerste 'park-and-ride
plaata' die met 25 vierkante meter zonne
cellen is uitgerust: een openbaar zonnetank
station {biJ het station) met acht stopcontac
ten. Er worden ook privé-oplaadpakketten 
(met zonnecellen) verkocht waarmee thuis 
de battenjen geladen worden. De Zwitsers 
hebben verder een voorsprong op het gebied 

van zonne-auto's die bekleed zijn met zonne
cellen en die tijdens de jaarlijkse Tour de Sol 
nieuwe Zl.dnJgbetdsreccrds behalen. De zuinig
ste zonneauto - die tn serie worden gepro
duceerd-verbruJlrt overeen afstandvan 100 
kllometer slechts 0,03 klloWattuur elek
triciteit. Te vergeliJken m.et het verbruik van 
een ftetsachterlicht. Dat kltnkt gem1d.= 
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KRITIEK MILIEUORGANISATIES OP NIEUWE STUDIE 

Opberging kernafval in zout 

Telkens weer probeert de overheid aan te 
tonen dat opslag van atoomafval In zout 
~ te. Maar dat 18 niet te bewijzen. Inte
gendeel, ervaringen met zout In Weet
Duitsland en In de Veremgde Staten tonen 
aan dat zout niet geachl.kt la voor 
atoomafvalopelag. De zoutkoepel bJJ het 
We8tduttee Gorleben etaat In contact met 
grondwater, waardoor' er Jaarltjks 10.000 
kubieke met« zout oploet. In de Verenigde 
Staten .. 'zouf afgeYaDen VOOI' kemafvalopelag 
en de geplande npelagplaata voer kanwapen
afval In de staat New Mexico zallangzaam 
vollopen met water. 
De recente aardechokken bij Aeeen (maart 
1989) gaven het eJgnaal dat de Nederlandse 
bodem In de nabiJheld van zoutvoorkomens 
In beweging la. Verder la het abeoluut on
mog~k zekere uitapraken te doen omtrent 
het gedrag van zout tn de toekomst. Het la 
een lllul!de te denken dat atoomafval veilig 
opgeborgen kan worden In zout. 

Vanaf 1976 probeert het Mlolatede van Econ
omleche Zaken keer op keer met nieuwe 
rappc:.rten de proeftxdngen entoor te <kukkm. 
Maar tot op hedennog steeds tevergeefs. Het 
doel van die rapporten werd In 1976 zeer 
eerJJjk omschreven ale "de aanvaarding door 
het publiek en het beetuur te wrkrljgen". 
Ook bet nu vencbe:ne:n OPlA-rapport ("opslag 
ts technisch en qua veiltghetd hoofbcJar1ta 
niet meer dan oude wijn In nieuwe verpak-
king. 
Kernenergie houdt onwrmijdeiJJk In dat « 
atoomafval ontataat. Negenennegentig pro
cent van alle kunebnatlge radloactMtett Jn 
Nederland te afkometlgvande tweekerncen
tralee vanBoreeele en Dodewaard. De reetie 
afkomstig van ziekenhuizen, laboratoria en 
de Industrie. De auggeetle die vaak won:lt 
gewekt dat het biJ kernafval voorat1 zou gaan 
om de opalag van zlekenhuta-afval. ia on-
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Het rapport van de commissie 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 milieuorganisaties uit hetNoorden en Oosten van 
het land als reactie op hetnieuwe rapportvan de commissie 
OPLA over de opslagvan kernafval onder de grond. In 1990 
start een nieuwe tnspraakronde. 

julat. 
Het kerncentrale-afval blijft mOJoenenjann 
gevaarlt.jk. Opslagin zout betekent daarom 
dat honderden generattee met rtel.co'e WOI"

den opgezadeld. Dat le onaanvaardbaar: 
De dertig m1ljoen gulden voor dit OPLA
rappart la gelclverepllling. Volgens de crite
ria van ION, waaraan de zoutkoepels mooetsl 
voldoen om geechlkt te zijn ale opelag
plaatB, vanen alle zoutvoodtomeoe al omdat 
zeniet etabiel genoeg2'1jn. Datheeft derege
nngzelftoegegtM!Illn 1984. Daarom heeft 
mennie~ crttertavaetgeeteld en wordt er 
toegewerktnaareen theoreUeche oploeatng 
die alleen op 'rtjkspaptet• veJJJg 18 • 
.Alle NomlelfJke en QoeteJJjke mdieugroepen 
vonden en vinden dat de regering moet 
afzien van dergeltjke opelagplannen. De 
geldbedragen die voor onderzoek w«den 
uitgegeven 2'1jn veraplllng. Een reden te 
meer om zich te blijven verzetten tegen 
proefbortngen. 
Naarverluidtzal de (nieuwe) regering begin 
1990 eterten met een nieuwe tnepraak
rondevoor hetvastetellen van toeteangecrt
terta. Dat wordt dan een vervolg op de 
inspraakronde die in 1987 haastig werd 
afgebroken na heftige proteeten van ge
meente- en provlndebeeturen. Ook daar ia 
verzet tegen de opalagplannen. ==== 

Herman 
Damveld 
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'COMBINATIE WARMTEKRACHT EN ENERGIEUITWISSELING 

Energiecentra in Gelderland 

In Gelderland is het fenomeen 'energtecentra' nieuw 
leven ingeblazen. In de eerste plaats omdat ener
giecentra uit milieu-oogpunt een prima zaak zijn 
omdat de brandstof beter benut wordt en er dus 
minder milieubelasting optreedt. Verder leidt een 
centrum tot verlaging van de energiekosten van de 
deelnemende bedrijven en versterkt het daarmee de 
economische structuur van het lokale bedrijfsleven. 
Voldoende reden dus om met de ontwikkeling van 
energiecentra aan de slag te gaan. In Gelderland is 
dat gebeurd. 

Ludla Olthof 
Energiemedewerker 
provincie Geldertand 

8:=== 

Vele~ doen al aan energiebespa
ring. EnergiezulnJge apparatuur. leolatie, en 
wannteterugwlnning zijn enkele voorbeel
den. Het energieverbruik binnen het bedrijf 
zelf en dat van de buurman wordt daarmee 
gereduceerd. Maar daarmee te niet gezegd 
dat geen energie meer verloren gaat. Lang 
niet alle warmte die teruggewonnen kan 
worden la binnen het bedrijf te gebruiken. 
Daarbulten waarschijnlijkwel Reetwarmte, 
~. dle de buurman kan gelxu1ken. 
Of omgekeerd. De reetwarmte kan Vla een 
warmte-ultwleeeltngseyeteem op het tncfus.. 
trieterrein van aanbieder naar vrager wor
den gebracht. Een dergeltjk eyeteem kan 
nog warden uitgebreid met een warmte
kracht-tnataD•Ue diewarmte en elektrldteit 
poduceert. De warmte van de warmte-kracht
tnstaiiat1e ~ dan toegevoegd aan het 
u1tw1eeel1ngseysteem, de elektriettelt kan 
rechtstreeks door de va-brulker worden 
toegepast of aan het openbare net worden 
geleverd. Dit geheel, warmte-ultwtsseltng 1n 
combinatie met een warmtekracht-tnstana
tie, noemen WU een e~aeratec•bam. Een 
dergelijk eyeteem moet uitenaard onder
houden en beheerd worden. Voor somm.tge 
bedrijven is dat welllcht een wat vreemde 
aktlvtteit. In dat geval kunnen de energiege
bruikera gaan samenwerken met de open
bare nutsbedrijven dievoldoendeknowhow 
op dat terrein hebben. 

Het Gelderse onderzoekmodel 

.Aivorena een energiecentrum kan worden 
gereall.eeerd. moet ernatuurlijkeerwt onder
zoek worden gedaan. Bij de term 'onderzoek' 
wordt veelal gedacht aan een geldverslin
dende opentte, waamnee ~ geeteld-

Warmtekrachtcentrale Schiedam 

de haalbaarheid van mooie plannen al bij 
voorbaat ondergraven te. Voor het onderzoek 
aangaande energiecentra Ie deze vrees on
gegrond. In Gelderland te namelijk een eoort 
model-c:oderzoek antwCApen. die deze~ 
onderkent. Het onderzoek kenmerkt ztch 
door een zeeretapegewljzeaanpak. waarmee 
wordt bereikt dat een volgende stap 1n het 
ooderzoek aD~ wordt uttgevoerd ale daar 
een c:luldeJjjke reden voor Ie. In de eerste 
etappen wuden met name de enaglellbOiDICil 
en de lndMduele beepartngt!llllogeiJjkheden 
bekeken. In de volgende faee komt de 
mogelijkheid van de tndtvlduele warmte
kr'acht-tnatallatle aan bod. In de 1aatete stap
pen komen dan de uitw1eeeltng en de collec
tieve warmtekracht-inetaDaUe In beeld. Bij 
uitvoering en toetetngvan dit ooderzoekkan 
een beroep worden gedaan op de deekun
dlghetd van SVEN (Stichting Vocdtchting 
Energiebesparing Nederland), NOVEM (Ne
derlandae Maatschappij voor Energie en MI
lieu). het Prqectbureau Warmte/Kracht en 
niet In de laatste plaats de Gel.deree ener
giebedrijven. Door deze oodersteuntng wor
den de koeten van een externe adv1aeur 
gem1n1malteeerd. Bovendien latjgt het on
derzoek door de betrokkenheid van de 
nut&becb:ljYen een grote realtteltewaarde: deze 
bedrijven ztjn 1n veel gevallen bij de concre
t18edng betrokken. Daamaut ~bet JDOCiel
onderzoekespoorboekje een ~ent 
waaunee 1:ijvoorbeeld de beti'Ok:km gemeente 
een volwaardlge geeprebpartner van de 
externe adv1aeur kan worden. Dit komt niet 
omdat de gemeente een epect•liet Ie op het 
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gebled van energte, mur omdat deekundlge 
lnlreug van de epeclalleten Ie gewaarborgd 
en omdat het gehele aoclerzoebtrajectreede 
te vastgelegd. Met inbouw van toete- en be
ellepuntenle ontsporlngzo goed ale onmoge
liJk. 
Het model-onderzoek dat la opgezet door de 
provincie Gelderland -In samenwerkaug met 
onder meer SVEN, NOVEM en de Sa
menwerkende Kamere van Koophand~ - la 
ln.mlddela drie keef' beproefd In het Gelderse. 

resultaten 

In 't=tlm!n:;pbs:q Ie de eerate faee van het 
onderzoek naar een energiecentrum afge
raod. Dat heeft geleid tot verecheldene con
crete indMduele beepar:lngaadv1ezenvoor de 
betrokken bedrijVen. Een coDecUefwarmte
kracht-ayateem. bleek echter niet reW. 

In de twee andel'e ~ecten heeft de 
eerste fase wel tot een vervolg geleld. In 
DoeUnchem zgD zes bedrtjven cmderzocht op 
mogelijkheden voor deelname .aan een ener
glecentrum. De eerste etap heeft geleld tot 
een )l.t van~ neetregelen per bedrVf, 
waarvoer de terugverdientiJd korter dan 3 
Jaar la. Het merendeel van die m.aatregelen 
wordt wtgevoerd, waardoor 10 à 20 procent 
op het energteverbru1k wonft bespaard. BtJ 
het onderzoek In de volgende etappen (Indi
Viduele of collectieve warmtekrachtkoppe
ling. energteuttw1aeellng) lftl'd het ln
gewtkkelder. Een van de bedrijven ging recr
gan18eren en kon daarmee geen garan'Uea 
geven wortoekomaUg energieverbruik. Een 
ander bedrtJf gang de produktie ondednngen 
naareen mdere ldadle. Met deze niet~ 
cmtwlkkellngen Viel de bodem onder de dut= 
ter bto!drijvèn weg. Ook de collecUeve 
warmtekracht..Jn8tallat1e kwam daanloor' niet 
1n beeld. Bg twee bedrijven wordt nu echter 
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wel de mogelijkheid van een indivtduele 1n
atallat1e bestudeerd. 

Het derde ~eet la Bqrculo. Ooi apronkelijk 
waren 16 bedrijven van WI'IICb1llende grootte 
bU hetonderzoek betrokken. In deeeratefaee 
ajn de 1ndivtduele bespartngllmogelijkheden 
beetudeenl Venolgeoa zijn dewannte-kracbt
en de ultwfqeltngemogellJkheden onder de 
loupe genomen. Het bleek dat l!én bedrtjf 
uttbreldlngeplanneo had waardoor· het 
atroomverbn.dk ZQU toenemen. Het bedrtjf 
beraadtzich momenteel op de 8hancleel zeer 
lntereeeante opUe van een lndlv1duele 
warmtekracbt..tnetaDatte, Dit beddjfheeft ook 
elders In het land weUgingen met een Yel'

gelijkbare atroomvraag. Ale gevolg van de 
exerctUe btj Borculo wanlt toepaellilng van 
warmtekracht bl de CM!rlge weUgingen thans 
eveneens overwogen. Onder de deelDemende 
Borculoae bedrtpen la er 6&1 met een groot 
warmte-overechot. Ook dit bedrtjf heeft 
u1t1xe1dingepJannen en ook hier lgkt de 
warmtekracht-optie kanedjk. Momenteel 
wordt deze opUe door het bedrtJfbeetudea'd, 
In eamenwerldng met de NV PGEM (Provln
clale Geldene Elektddtelte Maat.chapp1J). 
Het gaat hier om een foree fnetallaUe van 30 
à 50 MegaWatt. Deze ontwikkelingen. de 
ulttnldlngeplanen en de warmtekracht
atudlee, hebben ertoe geleld dat het onder
zoekvooreen energiecentrum voorlopig even 
la etdgelegd. Mochten ernaar aanlekllngvan 
genoemde ootwikkelingen J"edenen zijn voor 
venolgca.derzoek, dan ll8l deze draad weer 
wanlen opgepakt. Een blauwdruk voor een 
energie-~ gekoppeld aan 
warmtekncht-koppel1Dg ligt reeds klaar. 

neveneffecten 

Alhoewel bij de beechreven proJecten voor
alenog geen energiecentrum te gerealteeerd, 
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beeft het ondenoek gelekl tot vele goede 
c:oncrete lDtUaöewn en IIUiatrege1en op 
energlebellpartngllgebted. Alle ~en 
bedr1,tYeD hebben een liJetje met lodMcluele 
beepar!.....,utrq&e)en gekregen. die veelal 
ziJn o( zullen worden ultge9oenf. Dumaut 
wwdt es- nog ge.tudeerd op een MDtal JDdl.
vtduele warmtekrw:ht-lD8QJlatlee waaron
der Ho be!e grote. Teoalotte la de kOIIIá "_ 
em ~IDD In Bc:Rulolnde toeiraDit 
nog eteecl. mogeJ1Jk. BIJ de geechet8te 
ontwtktellug la verder met name V1lll belang 
dat de GeldeRe openbare ~Jven 
zich acht« de Idee V1lll een energiecentrum 
hebben gMcbaard en durmee hun actieft 
meclewuldng biJ het onder7.oek bebben 
toegezegd. In Bor-culo en Doettncbem beeft 
dit potitUell.lltg<ewakt. Op deze ~ze genn 
de ~Uebedalt"en ook geetalte 
MD bet IIUmuleren van ~: 
Ho van de (JJ!euwe) tUen voor deze be
drt.Jvenvolgen.eclenleuweDiatrtbuUewet. dte 
In de t.oekOIIIá van kracht gaat wwden. De 
PGI!M beeft In baar nieuwe BeWcllnota 1989 
bet lnlUaUeCvan de 'eoes-gleeentra' expidet 
genoemd û een v.n de produkteo en ellen
eten dte de PGEM baar klanten wl1 ambte
den. 

~ 
Het vuechljneel energle<:entra latjgt 
langEamer.bandiD den lande-mees
aandacht. Oezien het belang VIID de2Je 
centra voor mllleu en elalnomle 1.11 dat 
een goede zaak. Voer gdbteneeeenle 
lok:ale overheden. lnduetrtela1ngen en 
energie~ heeft de prewinde Gel
derland een publtkaUe beKM!rbear. die 
alaapo«boel~Jevoor het onderzoek-. 
energiecentra kan worden gebnJ1lrt. 
Nlldes-e IDfarmatte la t:-eacblkbur ~ de 
auteur (085-S99164) 

NASLEEP KERNRAMP APRIL 7986 

Evacuatiezone Tsjernobyl moet nodig uitgebreid 
Het gebled rondom de kemoentraleTsjemobyl waartn 
niemand meer mag wonen of werken, moet snel 
uitgebreid worden. Steeds meer mensen lijken die 
mening te verkondigen. In Minsk. Wit-Rusland, de
monstreerden beg1n oktober <mgewer9.000 mensen, 
die. du1delgk rnaakten dat evacuatievan grote groepen 
mensen nu nog steeds noodzakelijk iB.Begin ditjaar 
breidde de RuSSische regering het evacuatie-gebied 
al uit met 20 dorpen. 

Drie jur Wig beweerden de autorttellen dat 
de lnWtiDen geen genar liepen. de meD8ell 

gingen gewoon doar met de benddug van 
het land. De oogllten. dte bellillet blekJen met 
betradlotlcUeve ceeiiDD, dat UentalleDjuen 
nodig beeft om baar radtoactl9ttelt te wr
llezen. ._-cSen gewoon op de lokale markt 

gebncbt. 
om.og. echt« meldde de Scwjet-televlale 
datlllemaodzicbkeonel.tjk belmmmerdecm 
de bevolkmg van deze voor bet merendeel 
lddne boerengemeeoecbçpen. En SoYJet
~ UitlieD ~aldloberm betwoeddlûd 
Moekou Nt- (ene be6chuJdtgtngen MD 

het lidree "_ hoge Sovj«-autorttdten. 

"So9jet-func:Uooarl.aee "_ wte 8CIIIDIIgen 
nog eteeda hoge poetUee bekleden. hebben 
vanalbet begingelogen aver de kemnuDp ID 
Tljemobyl en 8pl'eken nog eteeda nlet de 
wau-beld over de ct.utreuze elfecten er
van. Dat beeft onder- meer tot gevolg dat de 
vlee8produlttle In de bellillette ge!Jteden on
verm1nderd door gaat•. 
Joert SJU!Jerbek. een~ ult Kiev, 130 
km ten ZUlden v.n T8jemobyl. hult welep.· 
echappen MD volgene wte de radtoacUeve 
atrallngdtevrtjkwam na de exploolle 50 maal 
hoger - dan doar de autorttdten la 
toegegeven. 
In zijD ccmmentaar IIChnjftMoekou Nleuwa: 
"Er komen nog .teede m veel nieuwe fdten 
- bcMn. dat men kan eprebn van een 
mladaaddtenog.teede directvooronze ogen 
wwdt gepleegd'. 

Peter Bielars 

De dode zone rond 
Tejemobyl 
(foto: NovoeU) 
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Inwooneter van 
Tt!Jernobyl 
{foto: Novoeti) 
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Wetgevers uit Wlt~Rusland wijzen ook naar 
Pol!tburo-leden. die niets hebben willen doen 
na de ramp. Zo zou devoormalJge partljletder 
van Wlt~Rueland. Nlkolaj Sljoenkov. toen de 
regeringvan de republiek door wetenachap~ 
pera dringendwerd opgeroepen de bevolklng 
te evacueren en andere noodmaatregelen te 
treffen. hebben geantwoord "daar nteta mee 
te maken te hebben". 

OfDcleel is ruim 1,5 jaar geleden het gebled 
rond Tt!Jemobyl vellig verklaard. De beton
nen mantel rond de ontplofte centrale zou 
verdere verspreiding van radioactleve stof
fen verhinderen. Een half miljoen kubieke 
meter grond die besmet was geraakt. is 
afg~ en de dJ:inkwat.erree waren 
beveWgd Hoe werd er niet btJ gezegd. 

Tegenstrijdige berichten dus over Tejemobyl. 
zeker ale er Via bronnen als de BBC be
richten zoale het volgende op ons aOcomen: 
De regering tn Moakou achakelt diaa1denten 
tn bij de achoomnaak van het gebled rond de 
kerncentrale. En wat te denken van een 
artikel uit de West-Duitse Die Welt van 26 
aprll van dit jaar: 
"Een kaart die gepubliceerd ts 1n de Pravda. 
laat zien dat nog steeds grote delen van de 
Sovjetunie radioactiefbesmet zijn. Het ergst 
1s de republiek Wit-Rusland getroffen. On
derzoek toont aan dat eenvijfde van de land
bouwgrond zwaar verontnmigd Js. De echade 
is veel groter dan ooaspoukelgk aangenomen 
werd. Op dit moment worden nog 103.000 
mensen voortdurend tn de gaten gehouden. 
omdat gevreesd wordt dat zij radioactleve 

stralJ.ng hebben opgelopen". 
Dat Wit-Rusland CMll" het hoofd gezien ts, 
bewust of onbewust. wordt door de bevol
kingnietlanger geaccepteerd. Tsjernobyl hgt 
op slechte enkele kilometera van de zuide
lijke grens van Wit-Rusland. Van de radloac
Ueveneerelagzou 70procent tnWlt-Rusland 
terecht gekomen zijn. 

Tijdens de laatste betogtng begln oktober 
(vorig jaar gingen de bewoners van Minsk 
ook de straat op) droegen veel mensen bar
den met daarop de namen van gebieden 
waar volgens hen de radloacUvttelt veel te 
hoog blijft. Dat de radloacUvttett 1n de omge
vtng van Tsjemobyl te hoog ts. wocdt bewezen 
door de spectaculalre groet van de vegetatie 
In dlt gebied. Ook zijn er ongewoon veel 
mtsvonnde dieren geboren. 

~Sarnoeety" 

Het tnfonnaUebullettn van de SoYjet-amba&
sade In Den Haag publiceerde eind juli een 
verhaal CMll" de "samosely" van Tsjernobyl: 
de bewoners 1n de omgevingvan de kerncen
trale die niet weg w1llen. Ze spitten 1n hun 
moestuin, ze houden vee en zitten 's avonds 
op de bank voor hun huis om te praten over 
het weer, de oogst en hun famllleleden In de 
stad. Alleen ts de grond waarop ze wonen 
afgezet met prikkeldraad. Ze hopen dat het 
prikkeldraad wordt weggehaald en dat de 
controle- en doorlaatposten worden opge
heven. 

Ze wonen binnen een straal van 30 kilometer 
van de kerncentrale van Tsjemobyl. De evacu
aUezone reikt tot dezelfde 30 kilometer. In
tussen is duideliJk geworden dat deze grens 
uitermate w1llekeurtg ia. Steden als Prtpjat. 
Tsjernobyl zelf en ruim 50 andere dorpen 
vielen binnen de zone. De totale bevolldng 1n 
de zone werd ~eerd. Maar f1101Dmlge, 
hoofdzakeltjk oudere mensen, konden niet 
wennen tn hun nieuwe woonplaateen en 
begonnen al na een paar maanden op etgen 
houtje terug te keren naar de zone, waar ze 
zich tn hun oude huiZen vestigden. De au
toriteiten probeerden de .. samosely" aan
vankelijk te verspreiden, maar het verzet 
was h«Mg en uiteindelijk werden de mensen 
met rust gelaten. Nu wonen er meer dan 
1000 "samoeely" 1n de directe omgeving van 
de kerncentrale. 

De Sovjet-ambassade wtndt er geen doekjes 
om. Geleerden wta'den aangehaald om dulde
lijk te maken dat de evacuatiezone van 30 
kilometer rond de centrale nooit meer zal 
kunnen worden gebruikt voor permanente 
bewoning. Wel.lswaar is de straling tot een 
aanvaarcDlaar niveau teruggebr'acht. er bigven 
tn het gebled plaateen voorkomen met een 
verhoogde radloacUvtteit, die veroorzaakt 
W\Xdt door atomen met een lange leveneduur 
zoalacestumenplutonlum. Ofzoalseenfoto
onderachrtft In het lnformatie-bulletln van 
de ~-embeeaade wrmeldt: de "dode %t:lnè' 
rond de centrale van Tsjemobyl----
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BOLLETJESEXPERIMENT KEMA ARNHEM GESTOPT 

Gemeenten onwetend over 
atoomtransporten 

Van oudsher is de KEMA (Keuring tot Elektrotech
nische Materialen) een instituut, dat onder andere 
onderzoek verricht op het gebied van kemenergie. Zo 
draaide er een paar jaar een experimentele kernreac
tor, de KSTR, en speelde er zich in 1978 het grootste 
atoomafvalschandaal van Nederland af. Tot februari 
van dit jaar werden op het KEMA-terrein in Arnhem 
splijtstofbolletjes gefabriceerd. HieiVoor vonden in 
1988 tussen de KEMA en de ECN (Petten) 22 
atoomtransporten plaats. Gemeentebestuur, brand
weer noch polltie waren op de hoogte. 

De actiViteiten van de KEMAziJn al jaren een 
doom in het oog voor J. Berkelder. raadsiJd 
namens Groen Unks in Anlhem. Berkelder: 
"Ooit de bakermat van de Kema Suspensie 
Test Reactor. Is het KEMA-terrein nu de 
plaats waar een 'experimentele' fabricage 
van spiJjtstofbolletjes plaatsvindt, ten be
hoeve van splijtstoftabletten die in Dode
waard worden gebruikt. De hier toegepaste 
bolletjesfabricage staat echter vooral in het 
teken van de k:weekreactortechnologie. De 
bolletjes zijn nameiJjk Uitstekend geschikt 
voor het samenstellen van mengsplijtstofUit 

uranium, plutonium en thorium". Volgens 
Berkelder wordt onder andere in Kalkar 
gebruik gemaakt van de kennis van de KEMA 
op dit gebied. 
Naar aanletding van de Alltcht-publtkatie 
over de atoomtransporten (mei 1989) stelde 
hij vragen aan het Anlhemse gemeente
bestuur. in een poging "de levensgevaariJjke 
actiViteiten van de KEMA een halt toe te 
roepen". Die vragen betroffen enerzijds dE
transporten zelf. Zo wilde hij weten of de 
transporteur ontheffing had gekregen van de 
piJebt de Route GevaariJjke Stoffen te volgen. 

Thijs Belgers 

Demonstratie bij de KEMA in Anlhem september 1981 (foto: Nlek Hermans) 

-
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Immers, de KEMA ligt bier niet aan. En, 
waren B&W, brandweer en polltie op de 
hoogte? 
Anderzijds vroeg Berkelder het gemeente
bestuur stappen te ondernemen tegen de 
kemtysische activiteiten van de KEMA. ~
dens het achr:gven van dit artikel zgn.Amhemse 
ambtenaren op zoek naar de antwoorden. 
Maar toen Berkelder zijn vragen biJ B&W 
gedeponeerd had, gingen de twee Arnhemse 
dagbladen de ambtenaren alvast vóór. De 
uitslagwas nogal onthutsend: niemand wist 
eigenlljk ergensvan af. Geen ambtenaarwist 
of de burgemeester op de hoogte was van de 
transporten. Geen ambtenaar Wlst of de 
noodzakelljke vergunningen waren afgege
ven. Volgens het gemeentelljke rampenplan 
zijn brandweer en gemeentepolltie de meest 
betrokken instanties indien er zich ca
lamiteiten voordoen. De b'andweer wist echter 
niets van atoomtransporten door de stad, 
maar zou in geval van een ongeval "naar 
bevind handelen". De gemeentepolltie leek er 
zeJfs niet van te willen weten: "De ver
antwoordelljkheid ligt bij het Korps Con
troleurs Gevaarlljke Stoffenm Den Haag". Zo 
gevaarlljk als de vervoerde stoffen zijn, zo 
groot is de onduidelijkheid over de trans
porten ervan. 

wolk van geheimzinnigheld 

Maar dat is geen wonder. Volgens de oudste 
traditles worden de ontwikkelingen rond 
kernenergie. waar ook ter wereld. gehuld Jn 
een wolk van geheimzinnigheid. Zo wilde 
minister NIJpels (VROM) slechts met pijn en 
moeite de Tweede Kamer eenjaarlgks overzlcht 
geven vannucleairetransporten door Neder
land. Deze Jnformatle is ze1fs niet eens com
pleet. docrdat de transporten van m.bestraald, 
te verrijken uranium (Rotterdamse haven -
UCN Almelo, en v.v.) niet op het Ujstjevan de 
minister voorkomen. En dan nog komt de 
JnformaUe pas achteraf. Vóóraf wordt niets 
meegedeeld, ook niet aan betrokken gemeen
ten en provincies. 
Het vervoer van radioactieve stoffen door 
Nederland is namelljk een "pUur ministeriële 
aangelegenheid~, aldus een woordvoerder 
van het ministerie van VROM. De vergun
ning voor een transport moet worden 
aangevraagd door de transporteur. Bij de 
transporten tussen Alnhem en Petten was 
dit hetBelgtsche bedrijfTransnubeL Officieel 
verleent het ministerie van Economische 
Zaken de vergunning. maar doordat EZ geen 
vergunningverlenende afdellng heeft, doet 
VROM dit. Nog drie andere ministeries zijn 
betrokken bij de transporten, te weten So
ciale Zaken, WVC en Verkeer & Waterstaat. 
Onder dit laatste ministerie valt het Korps 
Controleurs Gevaarlijke stoffen, waarvan het 
Bureau Bijzondere Aangelegenheden (BBA) 
verantwoordelljk is voor de veiligheid. Voor 
een deel tenminste, want volgens een BBA
woordvoerder is "onze rol beperkt. Wij di
enen slechts aanwezig te zijn indien zich een 
calamiteit voordoet. Voor de preventieve kant 
van de zaak moet u biJ VROM zijn". 

Nadat de wel erg hoge drempel van VROMs 
afdellng persvoorllchtlng is genomen, en na 
de geëiste toezegging geen subjectieve vragen 
te zullen stellen(?), kan de heer Van Miert 
(directie Stralenbeschermtng) nadere Jnfor-

. matte verstrekken. Transporten van radio
actleve materialen door Nederland vinden 
niet alleen per vrachtwagen plaats; ook de 
Renault-4 is populalr. en wel als ·het gaat om 
kleinschalig vervoer van minder gevaarlijke 

·materialen, zoals besmette handschoenen 
en schortjes. 
Van Miert: •Jn principe zijn bij elk transport 
twee chauffeurs aanwezig. Zg zijn Jnhet bezit 
van de vergunntngpap1eren, waarbl ook de 
veillgheidsvoorschrlften staan. Gebeurt er 
een ongeval, dan zoeken de chauffeurs Jn die 
papleren de telefoonnummers van in te llch
ten instantles op. Dit zijn de Keuringsdienst 
van Waren. de Arbeidsinspectie en de Regto
nale Inspectle Volksgezondhel.d. Indien nodJg 
bellen de2e instanties op hun beurt de di
chtstbijzijnde brandweer en polltie". 
De gebruikte wagens zijn voorzien van een 
etiket, waarop het bekende strallngsteken 
staat afgebeeld. Wanneer er meer dan viJf
tien gram hoogverrtjkte, bestraalde spliJt
stoffen wordt vervoerd, begeleiden twee mo
toragenten van de Rijkepolltie het transport. 
Van Miert: "In het geval van de KEMA-trans
porten ging het telkens om minder dan vijf
tien gram". KEMA-woordvoerder R. Kool 
bevestigt dit: "Een eerdere bewering van 
onze zijde dat er polltiebegeleiding zou Zljn 
geweest. berust op een vergissing. Volgens 
de voorschriften is polltle-escorte pas 
noodzakeliJk Jndien ten mblste vijftien gram 
materiaal wordt vervoerd, dus, 1n ons geval, 
meerdan driehonderd boUe~es ä vijftlgm1lli
gram per keer. Dat is nooit het geval geweest". 
Volgens Van Miert vallen de transporten 
buiten elke gemeenteliJke (en pravtnciale) 
bevoegdheid. Derhalve worden de gemeen
ten van de domnie gehouden. Brandweer en 
gemeentepolltie komen er pas b,tj kljken als 
een transportauto goed en wel in een sloot 
llgt, of erger. Nucleaire calamiteit? Rustig de 
telefoontjes afwachten! En vervolgens "naar 
bevind handelen". 
Een ander gevolg van de "pUur ministeriële 
aangelegenheid" is· dat atoomtransporten niet 
per sé de Routes GevaarliJke Stoffen hoeven 
te volgen. Hetgehele Nederlandsewegennet, 
inclusief dat in dichtbevolkte gebieden. staat 
de nucleaire industrie ter besch1kking. 

einde experimenten 

Tijdens de publlclteit rond de transporten 
emdaugustus. llet de KEMA wetengestopt te 
zijn met de fabrtcage van splljtstotbolletjes. 
Volgens woordvoerder Kool houdt de beëin
diging geen verband met het naderende einde 
van Kalkar: "De expertmenten zijn volgens 
eigen schema afgewerkt. Hetgingbier om de 
vraag welke stoffen er zouden vrijkomen bij 
een ongeval met een kerncentrale: ln welke 
chemische vorm, Jn welke hoeveelheden en 
in welk tempo komen stoffen vrg. Daarvoor 
werden splljtstotbolletjes van vijftig m11U-
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gram gebruikt". 
Hij vervolgt: "'p bet ogenblik ventebt de 
KEMA geen echte experimenten met bet 
gebruik van ~tatofmatedaal. Alleen op 
papier wordt onderzoek gedaan naar de 
'paeateve vellige kernreactor'. zoals die In de 
Verenigde staten ls ontwikkeld. De centrale 
van Dodewaard staat daar model VO«". 
Vooralsnog Is de KEMA In bet bezit van een 
vagwmtng om een bepaalde boeveelheld 
apl1jtstoffen op baar terrein op te slaan. 
Raadslid Berkelder wil ook deze vergunnmg 
aanvechten. HIJ vraagt bet gemeentebeatuur 
dan ook "een eind te maken aan dttgeeol met 
bet belang van de volksgezondbeid 1n de ge
meenten Ambem en Renkum" (Het KEMA.
ten'etn J1gt tegen de gemeente Renkum aan, 
'IB). OfB&W dit zullen doen, te niet zeker: de 
verantwoordeliJke wethouder 18 onberetkbaar 
voor d1rect commentaar. Maar een anU-kem
energtestandpunt mag wel verwacht wor
den. Alle wethoudere en een meerderbeid 1n 
de gemeenteraad zijn Immers van P\rdA
buize. ln bet verledenkwamen deAmbemee 
aodaal-démocraten landelqk In de publici
teit. toen zij, als gemeentebestuur. dutzend 
gulden subsidie verleenden aan de sUcbttng 
'Nooit meer Tsjemobyl, Boresele dicbtt'. Dit 
geld was bedoeld als bijdrage aan de anU
kemenergtedemonstratie 1n Boresele, apdl 
1987. Zowel politieke tegenstrevere als 
Zeeuwae partiJgenoten struikelden cwer deze 
gift. omdat ziJ von den dat lokale beeturen 
dch dienden te dletanU&en van buttenparle
mentaire actiegroepen. Verantwoordelijk 
wethouder Lemmens bleef echter cweretnd1 
"Ik ben alUJd tegen kernenergie geweest. Ale 
wetbouder zal Ik dl.t etandptmt blijven uitdra
gen". 
Met dl.t credo op de lippen moet hetvoor hem 
niet moelliJkzijn om anno 1989 de kemener
gte-actlvltetten binnen de eigen gemeente 

aan te vechten, ---------
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WAT DOET BRAZILIE MET VERRIJKT URANIUM 

Twijfel rond omstreden contract 
Met .. het contract van de eeuw" haalde Braziliê vanaf 
1975 de splijtstofcyclus in eigen land. Nu groeien de 
twijfels in West-Duitsland, omdat het geleverde 
uranium niet gebruikt wordt in Braziliaanse kerncen
trales. Het is de hoogste tijd voor een grootscheeps 
internationaal onderzoek naar de mogelijkheid van 
een dubbel atoomenergieprogramma. Ook Neder
land is medeverantwoordelijk voor dit project en voor 
de gevolgen. 

Wim Kersten 

--16==== 

Jan van Houweltngen (toen CDA-Kamerlld, 
nu staatssecretaris Defensie) spreekt voor 
het eentt tn het openbaar lT1lburg. 4 septem
ber 1978) na de Almelo-debatten. Juist op 
deze dagworden tn BraaUla de "nota's gewis
seld" tussen de Nederlandse en Braztllaanse 
regertng. 
Van Houweltngen: "Laten we nuchter naar 
de feiten kijken. Er l1gt nu een maal een 
contract tussen URENCO en Braztll!. Er 
wordt tn 1981 uranium geleverd, en wat 
kunnen wij nogdoen om te voorkomen dat er 
eventueel misbruik wordt gemaakt van het 
plutonium uit Braziliaanse kerncentrales?" 
Volgens van Houweltngen "had dit contract 
nooit gesloten mogen worden. Er is alles 
gedaan om de nodige waarborgen tegen 
misbruik tn te bouwen. En toch wordt er 
geleverd aan een land met een milltatre dic
tatuur <in 1978>. aan een land dat het Non
ProUferaUeverdrag niet Wil ondertekenen,aan 
een land waar de bevolking krepeert van de 
honger". 
Van Houweltngen heeft tn Juni van dat jaar 
in de Tweede Kamer alles geprobeerd om de 
expartvergunnfn niet te verlenen, en in teder 
geval een vetllghetdsgarantte tn te bouwen. 
Hij kwam , als 'loyallst', tn aanvaring met de 
toenmalige MtntsteF van Buitenlandse Zaken. 
Van der Klaauw, die een fameuze oplossing 
bedacht: Clausula rebus sic st.antibus <Op 
voorwaarde dat de situatle blljft zoals die nu 

IS> te er geen bezwaar om het contract niet te 
ondertekenen, omdat de Braztllaanse rege
ring plechtigverklaard zou hebben dat het te 
leveren verrijkt uranium niet voor mWtatre 
doeldoden gebuikt zou worden. Tewns wa-d. 
samen met de Westduitse regering. bepaald 
dat er een internattonaal plutonium-opslag
regtem zou worden ingesteld. zodat buiten
landse inspecteur• vanaf 1981 zelf zouden 
kunnen vaststellen dat het geleverde mataiaal 
alléén voor stroomproductie gebruikt zou 
worden. Deze 'oplossing' was mede tot stand 
gekomen onc:lel' druk van de toenmalige .Amerl
kaanse president Carter, die de Europese 
urantumleveranttesllever niet uitgevoerd zag 
worden. Een jaar daarvoor bad Carter zelf 
een exportverbod voorverrtjkings-en opwer
kingatechnologie ingesteld, omwtlle van de 
explosieve altuaUe ~ en.Argentt
ni!. toendertijd twee dictatuur-staten die 
beiden het Non-Proliferatieverdrag niet 
wensten te onderschrijven. 

waar bliJft uranium 

De Nederlandse regering liet tn Juni 1978 
echter de handel prevaleren. De leveringvan 
200 ton verrijkt uranium per jaar Uit de 
fabrieken van UCN (Ultra Centrifuge Neder
land) te Almelo zou Twente werkgelegenheid 
opleveren. Ovengene werd pas In 1981 be
kend dat niet 'Almelo'. maar URENCO-doch
teronderneming Capenhurst (In Groot-Brtt
tannt!) het matartaal zou gaan leveren. In 
feite was een Nederlandse exportvergunning 
niet nodig geweest. De voorwaarde die aan 
Brazlll~werd opgelegd (plutonium-regiem) 18 
nooit nagetrokken. Inmiddels heeft Brazlll~ 
weer een gewone burger-regering. en te het 
kernenergieprogramma op trieste WUze 
tngestort. Maar de leveringen zouden zljn 
doorgegaan. En dan wordt de vraag nog 
interessanter: als de BrazWanen geen (ver
rijkt) uranium nodig hebben voor kerncen
trales. waar wordt het dan voor gebruikt? 

URENCO-fabriek te 
Almelo 
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Want het Almelose uranium vormde 'slechts' 
een onderdeel van een gigantische transac
tie (afgesloten In 1975) tussen West-Duitsland 
en Brazilië, welke de levering van de com
plete atoomtechnologie omvatte: kenlreac
toren, uraniumverrijkingsfabriek en opwerk
Ingsfabriek. Vooral deze laatste Installatie 
zorgde voor de onrust. Met een opwerk
Jngslnstallatie bij de hand Is elk land In staat 
plutonium te Winnen, om daar eventueel 
kernwapens :tnee aan te maken. Maar ook 
een verqjklngsfabriek vormt een directe sleu
tel tot mllitatre toepassingen. 
Veertien jaar geleden sloot West-Duitsland 
(lees: de Duitse Industrie met Kraft Werk 
Union aan het hoofd) een Atoomverdrag met 
de Braziliaanse dictator Geisel. Het grootste 
exportcontract van de eeuw, ter waarde van 
12 miljard gulden. omvatte de levering van 
de volledige splijtstotkrlngloop (uranium, 
reactoren, verrijking en opwerking) voor 
elektricttettsproduk:tie. 

In Brazilië is intussen veel veranderd. Het 
kernenergieprogramma is een flop gewor
den, en de m1litairen hebben het veld gertdmd 
voor een burgerregering. In de nieuwe Bra
zlliaanse Grondwet staat zelfs een bepaling 
opgenomen dat kernenergie alléén voor 
vreedzame doeleinden toegepast mag wor
den. Dit gègeven moet de wereld eraan her
Inneren dat Brazllie in 1967 een van de 
tweeentwlntigmedeondertekenaarswasvan 
hetverdragvanTiatelolco, waarbij alleZuid
en Middenamerikaanse landen zouden stre
ven naar een kernwapenvrije ln de gehele 
regio. Overigens heeft Brazilie dit verdrag tot 
op heden nog niet In werking gesteld. Verder 
drukt een enorme schuldenlast op de Brazil
iaanse economie en bevolking; de twaalf 
miljard zijn daar niet vreemd aan. Ook staat 
het land midden in de wereldbelangstellmg 
vanwege de gewelddadige omgang met de 
tropische regenwouden In Amazonie. 

contract-verlenging 

Wat is er intussen gebeurd met de geëx
porteerde atoomtechnologie? De West-Duitse 
oppositiepartijen, SPD en Grilne, w1llen vóór 
18 novembervan ditjaar opheldering. Als op 
die datum het vijtlienjartge Atoomverdrag 
niet wordt opgezegd g.at: automatisch een 
verlengingvan 5jaar tn. Deze partijen vrezen 
dat een scheiding tuesen ctviel en militair 
gebruik van de geleverde nucleaire kennis 
en matertalen niet meer terug te vinden is. 
Wat is er gebeurd met het verrijkte uranium 
uit de fabrieken van URENCO? Wat met het 
opslagregt.em? Nederland mag ook hoognod1g 
aan het evalueren slaan, om uit te zoeken 
wat er van de gevraagde 'veiligheidsgaran
ties' is terechtgekomen. Het was Indertijd 
uitdrukke~k de bedoeling van de West-Duitse 
regering om een schoolvoorbeeld te ontwer
pen ten behoeve van de vreedzame toepassing 
vankernenergie in derde landen. Maar dat is 
niet gelukt omdat -volgens vrijwel alle waar
nemers- Brazllie op dit gebied een dubieuze 
partner Is. Dit land wil overduidelijk in staat 
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zijn een etgen atoombom te fabriceren en op 
wens van de militairen een etgen kemon
derzeeerontwtkkelen. De Duitse leveranties, 
bedoeld voor het ctviele kemenergiepro
gramma, hebben daartoe bijgedragen. 
De Westduitse regeringheeft steeds beweeJ;d 
dat het IAEA (Intemationaal Atoom Energie 
Agentschap) te Wenen regelmatig op con
trole ging in de Braziliaanse tnstallaties. Maar 
inmiddels blykt dat deze controle erg een
zijdig. gebrekkig en traag is geweest. De 
leveranders van gevoelige technologle meldden 
het IAEA steeds op tijd wat ze afgeleverd 
hadden, maar Brasilia liet niet of nauwelijks 
weten wat binnengekomen was. Bovendien 
beweerden de Brazllianen dat de meeste 
levedogen betrekking hadden opvrg toeganke
lijke techniek die niet onder het controlere
glement zouden vallen. MEen 'primair koelleld
lngc1rcuit' aldU$ een Westduitse diplomaat, 
"werd door hèn blijkbaar aangeduid als een 
systeem gebogen buisjes". Zo liep 'Wenen' 
altijd achter de felten aan. 

dekmantel-projekt 

Van die kloof zou Brazilië misbruik gemaakt 
hebben, en een Mparallelprogramma" 
ontwikkeld hebben dat buiten de IAEA-con
trole valt. Zelfs de Westduitse Inlichtingen
dienst meldde aan de Bondsregering (3 febru
ari 1987) dat dit parallelprogramma duide
lijk gericht Is op militaire doeleinden. Ook 
zonder inlichtingendiensten , maar met le
Zing van Braziliaanse kranten. kan men tot 
deze conclusie komen: MBrazilië lsln staat de 
nucleaire kdngloop te sluiten en een atoom
bom te bouwen", aldus Rex Nazareth Alves, 
voorzitter van het Braziliaanse Atoomener
gieprogramma. En een vroegere Minister voor 
Marine, Maximiano da Fonseca, onthulde 
dat de aankoop van kerncentrales alleen 
maar een dekmantel was om daarmee de 
technologie binnen te halen die Brazllië 
werkelijk hebben wilde. De felten tonen aan 
dat dat inderdaad zo het geval is. Het Minis
terie van Buitenlandse Zaken in Bcml meldde 
een Jaar geleden met grote bezorgdheid dat 
de door West-Duitsland geleverde uranium
verrijkingsfabriek Min militaire kringen Is 
gerntegreerdM. Bonn onderkent de gebeur
tenissen en de feiten, maar wil geen grote 
tegenmaatregelen nemen. MDeze problemen 
moeten uiterst behoedzaam worden opge
lost". De Duitse SPD heeft haar standpunt ln 
deze zaak drastisch gewijzigd. Bij de on
dertekentngvan het contract (ln 1977) sprak 
men van een "modelvoorbeeld voorvreedzame 
toepassing van atoomenergie". Vandaag de 
dag noemt de SPD dit verdrag een regel
rechte ~mtsdaad". EnNederlandismedever
antwoordelijk. 
Volgens de laatste berichten Is de ver
rijkingsfabriek produktie-gereed, evenals de 
NUCLEP-fabriek voor reactorcomponenten. 
Van de acht geplande kernenergiecentrales 
is de eerste (Angra 1) al stilgelegd en de 
tweede nog steeds in aanbouw. De reste
rende vijflichtwaterreactoren bestaan alleen 
op papier·------------ -====17 



BUITENPARLEM 
Vechten voor windmolens 

Wilbart Wlllems 
lid Tweede Kamer 
Groen Unks 

-18==== 

~n laatste Statenvergaderlog namens Unks 
Brabant heb ik aangegrepen om een Inter
pellatie te houden over het wlndenergtebeletd 
van de provJncle. Ondanks het feit dat Provin
ciale Staten al Jaren lang aandringen op een 
actlever beleid inzake duurzame energie. 
doet GS niets anders dan de PNEM napa
pegaaten. De Adviescommissie Energie, In 
1986 m hl!t leven geroepen na een lnltia
tiefvoorstel van Unks Brabant/PPR-Staten
lid Cees van de Ven, heeft ook geen enkele 
stimulans opgeleverd om wind-. zonne-en 
waterenergieprojecten van de grond te Ullen. 
De afwijzing van GS van de steunaanvrage 
van de coöperatieve verenJgb1g VCBW Nocro
Brabant, die een windmolen wil bouwen in 
Halsteren, was voor mij de bekende druppel 
die de emmer van ergemis deed overlopen. 
Uit de Openbaar Vervoemota. het ontwerp
M1lieubele1dsplan van de Provincle en de 
nota Kruispunt van Wegen was de indruk 
ontstaan dat Noord-Brabant de ernst van de 
m.ll.leuproblemen Jnmiddels onderkende. Dat 
de verzuring. de wnnesUng en bodemvervull
ingradicale maatregelennodig maakten. Het 
was dan ook een forse tegenvaller toen in 
oktober bleek dat het bescheiden verzoek 
van de VCBW om een lnvestertngssubsidie 
botweg werd afgewezen. Terwijl de PNEM 
zestien miljoen investeert In 4 m W 
Windturbines, kon er voor een bedrag van 
20.000 gulden nergens een gaatje worden 

gevonden. Omdat de PNEM, samen met de 
PIEM, als enige de zeer lage adviesprijs van 
de Veen voor teruglevertarieven van stroom 
hanteert. ts de bouw van een collectieve 
windmolen onmogeltjk zonder extra over
heidssteun. 

hemleuwd overleg 

De afloop van het Statendebat op 13 oktober 
was niet erg bevredigend. De l.Jnk&-Bra
bantmotle waarin werd aangedrongen op 
hernieuwd overleg met de VCBW. werd alleen 
gesteund door D66 en de SP. De rest. waar
onder ook de PvdA. stelde zich tevreden met 
de toezegging van GS dat zij met de PNEM 
zou gaan praten over de hoogte van de terugle
vertarteven. Die toezegging lgkt een zoethoud
ertje. gelet op de halsst.anige opstelling van 
de PNEM tot nu toe. Maar wellicht dat de 
aangekondigde evaluatie van de Veen-ta
rieven nog een oplossing biedt. Want In
tussen zijn al in Uen van de twaalfprovind es 
de energiedistrlbuUebedrljVen ertoe over
gegaan om de teruglevertarieven voor collec
tieve windmolens, 01nk op te trekk~n. b6ven 
de Veen-tarieven. Als die provindes binnen 
de Veen (de verenlglng van energtedistrt
butlebedrijven) een vuist maken, bestaat er 
nogkans op een andere koers-----
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TECHNISCHE GEGEVENS 
Type: LW 15/75 
Diameter rotor: 15,6 m 
Vermogen: 75 kW 
Ashoogte mast: 24,5 o1 32 m 

(advertenties) 

Uitvoering mast: Buismast, volblad verzinkt 
Wieken: 2·bladig, glasvezelversterikt 

polyester 
Toerental: Variabel, 80-120 omw.lmin. 
Generator: Asynchroonsysteem met 

mutatorregeling 
Krui-inrichting: Geheel automatisch 

warkend kruiservosysteem 
bediend door windvaan. 

Wertcgebied: Windsnelheid: 3· 40misec. 

ENERGIE·OPBRENGSTEN 
Locaties Wind· Opbrengstijr: 

snelh. op 
ashoogte 

Binnenland 4-ö mis 70.000•1 00.000 kWh 
Kustgebied 5-6,5 mis 100.()()()..160.000 kWh 
Pal aen de 
kust 6.5·8 mis 130.000·200.000 kWh 

UNIEKE KENMERKEN 
• Fail-sale ontwerp d.m.v. meervoudige vei· 

ligheidSsystemen. 
• Hoog beschikbaerheidspercentege. Oe 

windturbine blijft ook bij zware stonn in 
bedrijf en leven dan Zijn nominale vermo
gen. 

• Daar de molen met een variabel toerental 
werikt, leven de molen bij lege windsnelhe
den ook reeds vermogen. 

• Hoog rendement. De opbrengsten van de 
bestaande molen verschijnen regelmatig in 
de .. Top-tien" van Nedenand. 

• Zeer laeg geluidsnivo. De Lagerwey wind· 
turbine behoort tot de geluidarmste en kan 
daarom ook in rustieke omgeving geplaatst 
worden. 

• Lege onderhoudskosten tegen vaste prijs 
per jaer. 

• Een jaar volledige garantie op onderdelen 
en uitvoering. 

DRAAGT STRAKS IEDEREEN 
EEN BRIL? 

Wat dacht u ervan om straks zo te winkelen? Omdat 
vervuilers niet wilden stoppen met vervuilen. Wat 
dacht u ervan om straks zo uw kinderen naar school 
te brengen? Omdat sommigen ons milieu als stort• 
plaats voor chemisch afval bleven zien. Wat dacht u 
ervan om straks zo te leven? Omdat men het persé 
nodig vond om kernproeven te blijven doen. Wat 
dacht u ervan om nu donateur van Greenpeace te 
worden? Omdat het echt de hoogste tijd is. 

llllttlpGriiiiPtilce "'word donalttt. Alt ik mift.l10.· slort. krifl illl»ove•· 
diu .itper jaarlttl Grttnptact Maga:tîftc. Oete flion 9111 naar: GrttaptiCI, 
Allw.nr. 1073,, 1000 RA A·d1m. Oireld stortttl kaa ooll: op glronr. 3155530 
(t.u. ·a~euwe donalllf'l. ..... , ______________ _ .. , .. , ______________ _ 
l'tatco•t:----''""'--------

LAGERWEV WINDTURBINE 
Garderbroekerweg 175 

3n4 JO KOOTWIJKERBROEK 

Tel.: 03423-226512353 

v e r e n g n g 

Postbus 750, 3500 AT Utrecht 
Biltstraat 110, Tel. 030-734422 
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ZONDER UW HULP ZIJN WE NERGENS 

Drukkerij 
""--~la do 

een fusie van Drukkerskollektief Salsedo en 
Drukkerij de Werkwinkel. 

SlingeiWeg 93 
4814 AZ Breda 

Tel.: 076-200210 

TechnieR Ran anders ... 
Een excursie bij De Twaalf Ambachten betekent een unieke ervaring. 
Je krijgt dingen te zien, die je in één oogopslag duidelijk maken dat techniek 
wel degelijk ànders kan: mensvriendelijk en niet milieuverpestend. En toch 
effectief, duurzaam, betaalbaar zelfs. 't Is ook een unieke ervaring omdat je 
als bezoeker (altijd een kleine groep! ) volledig aan je trekken komt. Een 
advies nodig over je huis, over de verwarming, de verlichting, over de bouw 
(ook voor semi-ondergrondse bouw! )? Over waterzuivering of -besparing? 
Over een ligfiets of een tegelkachel? Over stencilen of over zelfbouw van 
een werktuig, een tegelkachel, een oven, enz.? Over milieuvriendelijk 
wassen? Het hoort erbij en u krijgt het, mèt een lekkere kop koffie, voor 
f 6,- p.p. Elke veertien dagen op zaterdagmorgen, na aankomst bus om 
10.30 uur. Graag telefonisch aanmelden: 04116 • 72621. Centrum voor 
Alternatieve Techniek De Twaalf Ambachten, Boxtel. 
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GALILEO EN PLUTO 

Zeven Jaar later dan gepland Is Gallleo op 
weg naar Jupiter. Na de geslaagde lancering 
<een dag na de aardbeving in Californie> van 
de shuttle Atlantis werd de sonde op 20 
oktober buiten boord gezet voor een reis van 
6 Jaar . De sonde wordt van energie voorzien 
door een kernreactor op plutonium . Aan 
boord bevindt zich 22 kilo plutonium. Mi,l
ieuactivisten en wetenschappers hebben fel 
geprotesteerd tegen deze riskante lancering 
vanwege de mogelijke gevaren bij een mis
lukking. De kans op een ramp was volgens 
NASA 1 op 1 .460. In totaal werden tn ons 
ruimtetijdperk al38 kernreactoren de ruimte 
in geslingerd. Twee Russische Kosmos-satel
lieten zijn al teruggekeerd en in de dampkring 
verbrand. Maar het plutonium van Gallleo 
zijn we gelukkig kwijt. 

INDONESIE VERZEKERT TOEKOMST 

De a toomvrije Gordel van Smaragd gaat ook 
tn kernenergie. Indon esie wil ln het Jaar 
201 0 haar eerste commerciële kerncentrale 
openen. Ofschoon dit OPEC-land over enorme 
olievoorraden beschikt en olie en gas ex
p orteert. gaat men ervan uil dat de export 
vanaf 1990 zal wegvallen vanwege toene
mend binnenlands verbruik. Daarnaast 
b eschikt Indonesie over uraniumvoorraden 
van nog onbekende omvang. Die zouden dus 
voor de kerncentrales gebruikt kunnen 
worden, zodat men olie kan blijven uitvoeren. 
Momenteel beschikt nog geen derde deel van 
de bevolking over elektriciteit in huis. Eu
ropa. de Verenigde Staten. Japan en Canada 
zijn uitgenodlg om mee te zoeken naar een 
geschikte lokatle aan de n oordkust van Java. 

AKB-DRENTE ZOEKT VERSTERKING 

De redactie van Nieuwsbrief AKB-DRENTE 
zoekt dringend versterking. De drie vrouwen 
en een man zoeken snel nieuwe redacteuren 
(m/v) en een eindredacteur (m/v) voor an
derhalve dag per zes weken. Enige schrijfca
paciteit is wenselijk om een enkele keer 
artikels samen te vatten of een kort redac
tioneel stulge te schrijven. De plaats van 
samenkomst (een dagdeel per 6 weken) is 
eventueel nog af te s preken . AKB-DRENTE 
werkt In een gezellige ontspannen sfeer : ieder 
doet gewoon datgene wat hij/ziJ kan. 
Belangstellenden kunnen kontakt opnemen 
met: Wypkeline Wijnants. telefoon: 05924-
2134. 

BUIZENVRETER OP MOERDIJK 

De NV PNEM wil in 1990 een zogeheten 
'bu izenvreter ' gaan bouwen op het Industrie
terrein Moerdijk. Dit is in de wandeling de 
naam voor een installatie die enorme hoe
veelheden TL-lampen en SL-lampen moet 
gaan ontmantelen om het sch adelijk kwik te 
sch eiden van het glas. Jaarlijks worden er in 
ons land 14 milJoen TL-lampen afgedankt. 
die momenteel als 'klein chemisch afval' 
worden aangemerkt en niet (meer) welkom 
zijn op stortplaatsen. Sch eidtng is dus een 
n oodzaak geworden, en zelfs de grote fabri 
kant tn Eindhoven wil een einde aan de 
groeiende onrust over de kwikhoudende 
lampen. De fabrikant komt volgend Jaar met 
een nieuwe TL-lamp die 60-70 procent min
der kwik zal bevatten. En mogelijk is de 
buizenvreter dan klaar om veertien milJoen 
exemplaren te behandelen. want de PNEM 
.gaat ervan uit dat Z!l alle Nederlandse kwik
lampen zal ontvangen. 
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