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Redaktioneel:
Hier is dan een nieuw nummer van Atoomalarm • Het mei-nummer
verschijnt wat laat (- niet omdat er niets te melden zou
zijn, integendeel-) omdat er een nieuwe redaktie gevormd
is, die nog niet altijd even snel de weg wist te bewandelen
voor het drukklssr maken van de krant. Afijn, hopelijk de
volgende keer beter. Overigens worden er nog steeds nieuwe
redaktieleden gezocht. Je kunt je aanmelden op tel. 125612.
Het nieuwe redaktie adres is: W.A.Scholtenstraat 11a, Groningen.
Redaktieleden voor dit nummer waren: Jan Brinks

Gert Hoeksema
Ginus Nijdam

PS~ Abonnementen dienen betaald te worden aan de penningmeester
van de AAPSG: Arnoud Arntz, J. Goeveneurstr. 34, Groningen
giro: 3846225

PS: Het sekretariaat van de AAPSG wordt op het moment waargenomen
door Rigtje Meyer, Marsstraat 3, Groningen, tel: 777582
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Energie Diskussie

De Initiatiefgroep Energiediskussie heeft het eerste nummer uitgegeven van het
nieuwe tijdschrift "Energie Diskussie". Oe Initiatiefgroep wordt gevormd door

een aantal personen uit de kring van milieu-, energie- en inspraakorg~niseties,

kerken en vakbeweging. Zij houdt zic,", voornamelijk bezig met de opzet en proce
dure van de Brede Maatschappelijke Discussie over (kern)energie (BMD) , die over
niet al te lange tijd gehouden zal gaan worden. De groep heeft daartoe in juni
'I97B de nota "Meedenken ,Meedoen" uitgebracht.
Het doel van het blad is de interesse voor de BMD levend~g te houden., aangezi en
de BMDwaarschijnl1jk niet voor 1980 zal beginnen. "Enegie Diskussie" wil voor
stellen doen voor d~scussie onderwerpen en discussiemateriaal geven over energie
in het algemeen en de BMD in het bijzonder.
Het eerste nummer van het blad wil vr.'oral die lezers die nog niet zo bekend zijn

met de BMD informatie verschaffen. Een artikel geeft een overzicht van de geschie
denis van de BMO tot nu toe. Tevens worden drie nota' s over de BMD besproken en
staat er in een bijlage een samenvatting van de nota "Meedenken, Meedoen".
Verder zijn er nog de vaste rubrieken "Energie-aktie", "Publikaties" en "Agenda",
die alle drie onderwerpen bevatten die het hele energieterrein beslaan.
Het redaktieadres van "Energie Discussie" is: Singel 311 te Amsterdam en
het eerste nummer is verkrijgbaar door storting van f1.50 op postgiro 2032327
tnv. het NCOS (Nedrlands Centrum voor Oemokratische Burgerschapskunde) te
Amsterdam.



internationaaI aktieweekend 3
INTERNATIONAAL AKTIEYiEEKENO TEGEN KERNENEAGIE

In het Pinksterweekend 2 en 3 juni 1979 zullen 1n een aantal landen
tegelijkertijd manifestaties en demonstraties tegen kernenergie
gehouden worden. Gemeensch'appelijke internationale eisen zijn:
1. Een meerjarige bouwen vergunningen stop (moratorium) op alle

in aanbouw zijnde en geplande atoominstallaties. Een stop op de
eksport van atoominstallaties en atoomafval.

2. stop de kernbewapening.
3. Het tegengaan van elke oRderdrukking en het streven naar behoud en

uitbouw van demokratische rechten.
4. Algehele openbaarheid van informatie en beslissingen betreffende

de energiepolitiek.
5. yersnelde ontwikkeling en gebruik van milieuvriendelijke energie-

bronnen.

Nederlandse deelnemers worden vooral verwacht bij de demonstraties in
Gasselte (2 juni), Doel (B~lgil,.2 juni) en Kalkar (W-Dtl, 3 juni).

Ocel ligt 15 kilometer van het centrum van Antwerpen en 20 kilometer
van Bergen op Zoom. Bij Doel staan 2 van de 3 kerncentrales die
,Belg11 'rijk' is. Het is de bedoeling dat volgend jaar bij Ooel een
derde centrale in gebruik genomen gaat worden' (930 MWe). Er is een
vierde centrale in aanbouw. Een ongeluk in één van deze centrales
kan ook ernstige gevolger hebben voor Nederland.

Kalkar ligt een dertig kilometer ten oosten van Nijmegen. Nog steeds
gaat daar de bouw door van een 'snelle kweekreaktor' , eeli zeer
gevaarlijk type kerncentrale. Verderop in deze krant een over~icht

van de juridische strijd tegen Kalkar.

Bij Gàsselte cevindt zich een zoutkoepel die bovenaan op het lijstje
staat om in aanmerking te komen voor dumping van radioaktief afvel.
Verderop in deze krant worden argumenten aangevoerd waarom zoutkoepels
geen geschikte opbergplaats zijn.

Het progremma van de manifestatie in Gasselte is alsvolgt:
11.30 - 11.45 Bapao
12.00 - 12.10 Burgemeester Reinders
12.15 - 12.30 Rapalje
12.35 - 12.40 Huisarts De Boer/Winsum
12.50 - 13.00 Mededelingen en verklaringen
13.35 - 13.45 Dominee Verbeek/Rolde
13.50 - 14.05 Harry Esburg en de Reaktors
14.10 - 14.20 Clarisse Nienhuis
14.25 - 14.35 L.E.K.- Peter Bakkers
DEMCl-JSTRATIEVE TOCHT
16.00 Slo'bnanifestatie met Bapao en Rapalje
16.30 Afsluiting Joris Vos / AAPGasselte-Borger.

Kinderprogramma:
Genesius met toneelstuk voor de grotere kinderen
EVA POPËYE
Poppentheater. f
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Nag enkele andere aemorTstratieplaatsen:

Duitsland
Gedemonstreerd zal worden bij de cen
trale bij Brunsboo'ttel aan de Elbe en
de i.n aanbouw zijnde centrale Biblis
11 bij Ji'rankfurt. Samen met Franse ak
tiegroepen wordt een demonstratie ge
organiseerd tegen de centrale Fessen
heim aan de Rijn. Ook Kalkar zal weer
aktiedoel worden.

Frankrijk
Akties tegen de in aanbouw zijnde
snelle kweekreactor Super-Phenix bij
Malville en de opwerkingsfabriek in
La Hague (Normandi~). In Cattenou in
Noordoost Frankrijk zullen Franse,
Belgische, Luxemburgse en Westduitse
aktiegroepen demonstreren tegen de
plannen om hier drie kerncentrales te
bouwen.

Oostenrijk
Akties tegen de plannen van Tsjecho
Slowakije om. vlak langs de Oostenrijk
se grens een reeks kerncentrales te.
bouwen.

Engeland
Demonstratie tegen de opwerkingsfabriek
bij Windscale
Ierland
Demonstratie bij Carnsore Point waar
de eerste Ierse kerncentrale zou moe
ten verrij zen.

f~MTEGRONO GASSElTi

~

Groningers
naar
Gasselte
Ook vanuit Groningen zal zater
dag 2 juni een grote groep
mensen naar, het Drentse Gas
selte vertrekken in verband met
de grote demonstratie daar tegen
proefboringen in het noorden.
Om twaalf uur 's middags heeft
op het dorpsplein in Gasselte een
manifestatie plaats (o.a, brader
ie. informatiemarkren sprekers),
waarna om plm. [Wee uur 's mid
dags een demonstratieve tocht
volgt langs de zoutkoepels, ah
hans over de plaatsen waar die
zoutkoepels zich bevinden.
Wie vanuit Groningen naar Gas
selte wil kan dit doen op de fiets
(vertrek 's morgens om kwart
over negen vanaf de Westerha
venmarkt) of per bus (van de
Grote Markt t.o, Vindicat om

·9.35 en 10.35 uur > kosten van
een retour / 5,90). Inlichtingen
kan men krijgen via de telefoon
nummers 125612, 128450.
127815 en 137303. De tocht
wordt georganiseerd door de
Alarmgroep Atoomplannen Stad
Groningen.

Zweden
Demonstratie van zweedse en deense
aktiegroepen tegen de kerncentrale van
Billingen in Zuid-Zweden

VS
Demonstratie tegen de in aanbouw zijnde
centrale in Seabrook aan de Amerikaànse
oostkust.
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Deze men laat niet na om in elk inter
view duidelijk te maken dat proefbor
ingèr1 helemaal niet nodig zijn. Ook
zonder geologiese gegevens weet de
heer Hamstra dat radio-ektief afval
in zoutkoepels kan worden opgeslagen.
Alleen moet je niet vragen hoe veilig
dit is. Dat de heer Hamstra op Euro
pees niveau zowat de enige is die
vindt dat dumping in zoutkoepels
mogelijk is, kan niet verhinderen
dat ::in den Haag !"laar hem geluisterd
wOrdt.
Zo hebben we nu de situatie dat aan
de ene kant de regering officieel
zegt met het dumpen van atoomafval
te wachten tt;)t bekend is hoe de
Nederlandse bevolkä~g daarover denkt,
terwijl tegelijkertijd topambtenaren
-beweren van niets te weten. Volgens
-hen gaat het allemaal gewoon door.
We kunnen hieruit maar een konklusie
trekken: door de bevolking in het
Noorden in onzekerheid te laten,
door niet "recht voor z'n raap"
te zeggen waar het op staat, pro
beert men ons in slaap te sussen.
Want de plannen liggen vast. Op
Europees niveau wordt met vijf
jarenplannen gewerkt en r;taarin
kan de oplettende lezer vinden
dat ook met de weerstand van de
publieke opinie rekening gehouden
wordt.
De atoomdes~ndigen hebben aan alles
gedacht, ook aan onze angsten (en
bezwaren. Atoèlmcentrales moeten er
komen, ook als dat en It:oste van onze
gezondheid gaat en van hen die na
ons komen. Het enige dat deautori
teiten van het ongeluk in Herrisburg
zullen leren, is een nog betere, nog
doortrapter manier om ons duidelijk te
maken dat atoomcentrales best veilig
zijn, lIals je de veiligheidsvoor
schriften maar verzwaart". Dat veilig
heidsvoorschriften menselijke fouten,
nu niet en in de toekomst niet, kunnen
voorkomen, wordt zorgvuldig verzwegen.

De bevolking in Groningen en Drenthe is tegen de opslag van
atoomafval in ondergrondse zoutkoepels en ook tegen proef
boringen die bedoeld zijn om uit te maken welke koepel het minst
ongeschikt is.
Hoe sterk de bevolking zich tegen de plannen vaD de regering "
verzet bleek uit een opinieonderzoek dat het Nieuwsblad van het
Noorden een paar maanden terug liet uitvoeren. De vraag die we
ons toen stelden was hoe de regering op die weerstand zou gaan
reageren. Welke tactiek zal gevolgd worden om het verzet te
breken?

Langzaam maar zeker wordt duidelijk
hoe de regering denkt haar atoom
plannen denkt te kunnen doordrijven.
De eerste tegemoetkomin~was het
besluit om een zogenaamde brede
maatschappelijke discussie over
atoomenergie te laten- plaatsvinden.
We krijgen het "recht" om mee te
praten; niet echter het recht om
mee te beslissen! Tijdens de brede
maatschappelijke discussie zouden
de proefboringen gewoon doorgaan.
De beslissing om definitief tot
efvaldumping over te gaan, zou
worden uitgesteld tot na de dis
cussie.
Erg geloofwaardig is deze belofte
bepaald niet. Proefboringen kosten
geld. Veel geld. V'-erentwintigrnil
joen gulden is er mee gemoeid.
Iedereen kan bedenken dat je zo'n
bedrag niet uitgeeft zonder er iets
voor terug te krijgen. En de re
gering krijgt er iets voor terug.
Eén ding is volgens den Haag zeker
en dat is dat één van de zoutkoep
els het haasje zal zijn. Een be
langrijke reden om proefboringen
toch te laten plaatsvinden is
dat de regering nog niet weet hoe
de bevolking op het atoomafval
zal reageren.
Proefboringen dienen om het verzet
in het Noorden uit te testen. Van
daar dat de minister van Economische
Zaken tot voor kort steeds volhield
dat de proefboringen door zouden
gaan. Toen dat verzet steeds ster
ker bleek werd van taktiek ver
anderd. Het lijkt erop dat de
regering met berichten als
"Proefboringen in fasen uitgevoerd",
"Proefboringen uitgesteld" en ttProef
boringen kunnen niet doorgaan" ge
kozen heeft v.oor onduidelijkheid.
Door de bevolking in onzekerheid
te laten hoopt men dat onze op..
lettendheid zal verslappen.
Tegelijkertijd hoopt men een an-
der soort berichten verdeeldheid
en tWijfel te zaaien. Te denken
valt dan aan de uitlatingen van
de heer Hamstra van het Energie
Onderzoek Centrum Nederland (ECN).

Cateleyne Deodetus
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f,Y·.'··1 ElCTE'NSION OF ZECHSTEI" SALTS

• Deligging vandeZechstein-zoutlagen in West-Europa, 800.000 vierkante
kilometergroot.

HET ONTSTAAN VAN ZOUTKOEPELS

Atoomafval in zoutkoepels??? Wat
zijn zoutkoepels? Wanneer en hoe
zijn die ontstaan? Zijn ze stabiel?
Dit zijn de vragen die in deel 2
van de serie van Herman over kern
energie aan bod komen.

VROEG~TE GESCHIEDENIS

We gaan nu 280 miljoen jaar terug. De
landen Noord-Amerika, Groenland en
Skandinevil zaten toen nog een elkaar
vast. Door bewegingen in de aardkorst
kwam er een kloof tussen Groenland en
Noorwegen, die van noord naar zuid
verliep. De kloof werd breder. Zo
ontstond het 'Europese Noordmeer'.
Ongeveer 240 miljoen jaar geleden,
in het tijdperk dat 'Zechstein' heet,
was het hele gebied dat nu Noord
Duitsland, DenemlD"ken, Noord-+.lederland
en de Noordzee heét, een meer.

Op de bodem van het meer werd zout
afgezet terwijl het water uit het meer
verdempte • Herhaaldelijk stroomde het
Meer weer vol en droogde weer uit. In
totaal werd een zoutlaag van ongeveer
1000 meter dik afgezet. Bij het woord
'zout' denkt men allereerst aan keu
kenzout. Er zijn echter nog vele ande
re soorten zout. Naast steenzout
(keukenzout) zijn er o.a. kalium- en
magnesiumzouten • Al deze zouten zijn
in meer of mindAr dikke 1agen neerge
slagen. Maar het grootste gedeelt~

van het zout bestaat uit steenzout.
In de daarop volgende perioden van de

geschiedenis van de aarde stopte de
zout afzetting. Het zout werd bedekt
met zand, kalksteen en dergelijke. In
de loop van de miljoenen jaren werd
in Nederland or'lgeveer 3000 meter aard...
lagen op het zout afgezet.

znrr KRUIPT NAAR BOVEN

Zout kan onder de druk van de boven
liggende lagen gemakkelijk vervormen.
Nu is het zout lichter dan de aardla
gen die er bovenop liggen. Daarom zal
het zout neer boven willen kanen; het
is nl. een bekend verschijnsel in de
natuur dat het lichtste naar boven
kant. Het kost veel moeite cm een bal
onder water te houden.
Oe aardlagen. die zich op het zout
vormden. weren niet overal even dik.
Dus ook de druk van de aardlagen op
het zout was niet overal even· groot.
Er ontstonden drukverschillen. Daar
door bleef het zout niet in vlakke lager
liggen, maar kroop langzaeun naar de
plaats waar de druk van boven het
minst ~. O:lt had gevolgen aan de
oppervlakte van de aarde: op die
plaatsen waar het zout vandaan bewoog,

werden in versterkte mate aerdlagen
afgezet. OBQ.,,1IIBB werd ·de druk op het
zout op die plaatsen nog groter en

ging het zout sneller kruipen. Ten
slotte stootte het zout op zwakke
plekken door de bovenliggende aard
lagen. Oe uitstulpingen van de zout
lagen zijn tot de huidige zoutkoepels
en zoutkussens uitgegroeid. De ui1:
stulpingen onstonden al zo'n 190 tot
140 miljoen jasr geleden.
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waar beweegt een zoutkoepel neer toe,
vragen we ons af. De koepel wil boven
de grond uitsteken. Het evenwicht met
de omgeving wordt bereikt als ongeveer
een-l:iende van de koepel boven het
aardoppervlek uitsteekt. Dan is de
zoutkoepel tot rust gekomen. In de
tijdperken tertiair en bovenkrijt
staken veel koepels boven de aardlagen
uit, zoals nu nog het geval is in
Zuid-Iran en andere droge gebieden •
we hebben een vochtig klimaat _ Als
bij ons de top van een zoutkoepel in
aanraking komt met het grondwater
zal de top oplossen. De moeilijk
oplosbare delen in het zout blijven
achter en vormen een zogenaamde
'gipshoed t

• Deze gipshoed zit~
water. In dit water is uiteraard
ook zout opgelost. Aan de onderkant
van de gipshoed is het waeer verzadigt
met zout. Er zal niets meer oplossen
als er geen straning van het water
meer plaats vindt. Als het water bij
de koepel wel stroant, zal de koepel
langzamerhand oplossen. De zoutkOE!
pels die in het tijdperk het tertiair
opgestegen waren, zijn aan de "top
langzamerhand opgelost. Daarnaast
zijn er in de tijdsperioden die
volgd", lagen aarde afgezet, zodat
opnieuw een onevenwichtige toestand
ontstond. Datop van de zoutkoepels
ligt dus nu weer onder" de grond.
In Nederland 250 tot 500 ",eter onder
het aardoppervlak.

De gipshoed stelt aan de ene kant
paal en perk aan het oplossen van
een zoutkoepel. Maar aan de andere
kant is de gipshoed poreus en geleidt
hij water uitstekend.. Caarom bewaart
men bij de mijnbouw een paar honderd
meter af'stand tot de gipshoed • Het
is voorgekomen dat men bij de winning
van zQUt te dicht bij de gipshoed
kwam. Het water stroomde naar binnen
zonder dat men er iets tegen kon
doen. Menig waardevolle mijn is op
die manier verzopen.

ZClJTKOEPElS BOVENGRONDS

'. Het kaartje met de situering
van deNoordelijke zoutkoepels
van Gasselte, Schoonloo, Pie
terburen. Onstwedde en Anloo
(respectievelijk genummerd
van 1 t.m.5) op een schaal van 1
op 400.000 (op 1000meter diep-
td. .

•Emmen•Hoogeveen C d
• ;oevor en

Bij het ·knJipen van het zout moeten
we wel in de gat., houden dat het heel
langzaam gaat. Over het algemeen niet
sneller dan 0,5 tot 3 milimeter per
jaar. Bij een snelheid van 1 milimeter
per jaar doet het zout er 3 miljoen
jaar over an 3000 meter af te leggen
en dus aan het oppervlak te kanen.
Ook onstonden de zoutkoepels niet
overal tegelijkertijd. Sommige zout
koepels in W-Duitsland ontstonden 1ao
miljoen jaar geleden. andere 100 mil
joen jaar geleden .Weer andere zijn nog
'jonger', tel"W1jl er ook zoutkussens
bestaan die misschien nog wel eens ooit
uitgroeien tot een zoutkoepel.

De snelheid waarmee zoutkoepels naar
boven komen, is niet altijd gelijkmatig.
Ook al is het gemiddelde 0,5 tot 3 mili
meter pet' jaar, :sr zijn ook perioden
voorgekomen waerin het zout honderd
maal zo snel anhoog bewoog. Tijdens de
laatste ijstijd, 15.000 jaar geleden
slechts, drukten gletsjers in Noord-
OUitsland zoutkoepels tientallen meters
naar boven. Zoiets zou in de toekomst
ook weer kunner gebeuren.. Oe zoutkoepels
in Noord-Nederland zijn in geologische
tijd gemeten jong en bewegen nog steeds.

o tJ

I Zoutkamp
I•)

• Meppel

HET GAAT LANGZAAM

• Groningen
~ ....~

" • HoogezandI", •_. I ,-.... Winschoten

"\ .•-. \
1 Assen \, ..

'-'''..,'' 't, ,...
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Bij het naar boven kanen ven een
~outkoepe1 worden de CJOI"spranke11jke
lagen zout als een deegmassa door
elkaar geroerd. Venaf het aerdopper
vlak kM men niet bepalen hoe het
inwendige ven de zoutkoepels er uit
ziet. Daercm wil de regering het
inwendige gaan onderzoeken met
behulp van proefboringen.

DE REGERING OVER ZWTl<OEf'ELt:i

De regering is van plen radiOBktief
afval in de zoutkoepels op te gaan
slaan. De redenen daarvoor vinden we
in een vaarll.chtingsboekje ven het
Ministerie ven Ekonomische Zaken
'3SOQ MWe kerncentrales in Nederland'
ven mei 19??: "Voarwasrde NIIIe1ijk vaar
dat opslaan ven afval is een zeer
sterke scheiding met de biosfeer ( in
dit geval uit te leggen als: niet in
aanraking kunnen komen met het gr0nd
water) en een zeer stabiel zijn ven
de •opberglaag' • Met dit laatste
bedoelen we een laag in de aardkorst
die in miljoenen jaren zich weinig
of niets verplaetst en die niet scheurt
of poreus wordt. Wat dat betreft lijken
de steenzoutkoepels uitstekend geschikt.
Die zijn sinds hun ontstaan, zo'n 200
tot 220 miljoen jaar geleden, niet of
nauwelijks veranderd. En dat wijst er
op dat er geen kontakt is met het
grondwater". Tot zover het Ministerie
van Ekonomische Zaken.

In het voorgaande is aangetoond dat
het niet klo t wat het ministerie z •
Oe zou oepels estaan geen 2 joen
jaar. En sinds de zoutkoepels ontstonden
kruipen ze langzaam naar bQ\len: de top.
heeft bijna 3 kilaneter afgelegd.

Dat no. ik niet 'n~ets of nauwelijks
bewegen'. En er is wel kontekt geweest
met water. Wat betreft de stabiliteit:
stabiliteit in het verleden geeft geen
zekerheid vaar stabiliteit in de toekanst.
Misschien is er in het verleden maar
weinig kontekt geweest met water, maar
dat is geen bewijs voor de toekomst.
Oák volgens de SUb-Kammissie Radioaktieve
Afvalstof'fen, een kommissie die de rege-.
ring advies geeft in verband met de
proefboringen, is •oplossen van de
steenzoutfonlaties door ona~ondse
waterstroming niet geheel utEe sluitenI

Hennan Oemveld

Volgens de plannen zullen deze herfs.t de boringen in het zout bij Gorleben

beginnen. De pol:ftt.e heeft de volgende beveiliging voorgesteld (vanaf de

boortoren): 1,5 meter dam van boomstammen die met aarde bedekt worden, een

, meter hoog hek met een rand van prikkeldraad, en 2 rijen prikkeldraad,

elk tot, meter hoog, waar mikrofoons ziJn opgehangen. Daarnaast moet een

stuk bos worden weggehakt, om een beter overzicht over hét boorterrein te

kriJgen. Er worden politie-barrakken gebouwd (kosten 30 milJoen) voor 500

a~nten en 1000 me~en van de Grensschutzpolize1.

(Hucloonics week, 29 maart 1979)
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Een gedeelte uit Ecologie - tijdschrift
over milieu en maatschappij.
Ecologiese uitgeverij, Amsterdem.

De opslagvan radioactief afvalin
zoutlagen stuit opsteeds meer
problemen.

Waar het cm gaat. is dat het kernafval
nooit Met de biosfeer in aanraking mag
kanen. Dat bepaalt men door te kijken
welke bat"l"ihs het kernafval moet
overwinnen om aan het aardQPpervlLak
te komen. Dat is in de eerste plaats
het anhulsel van glas en metaal. Glas
is van zichzelf geen stabiele stof.
D.w.~. glas gaat op den duur over in
een andere kii.stallijne vam, met ge
heel andere eigenschappen. Het wordt
namelijk bros en neigt tot scheuren.
Deze omzetting gaat sneller wanneer
de temperatuur hoger is en eveneens
sneller onder inwerking van radio
elktieve straling. Van de buitenkant
kan het zout op het glas inwerken
als een uiterst agressieve sto~.

Dit wordt oOk erger met hogere temper
aturen en met bepa81de verontreinig
ingen. Glas als barriêre kan daarom
hoosstens eB." funktie vervullen zo-
lang de mijn open is, d.w.z. geduren
de· één of twee eeuwen. Het is daarom
niet goed te begrijpen waarom er niet
gesproken wordt over 'and~e verpakkings
materialen zoEils kunstmatige gesteen-
.ten die uit stabielere mineralen ba-
staery.

Het idee van ontwerpers van de opbergmijn
is geweest om te kijken wat de warmte van
het kernafval doet met zijn omgeving.Er
is daBl"bij alleen gekeken naar de uitzat
ting die het zout zal onderg~an ten gevolge
van de wannteafgifte. Oe berekeningen die
daarover gepresenteerd, worden, zijnnieit
realistisch. Hun kwasi nau\\1<surigheid is
dan ook ontoelaatbaar. Het betrouwbare en
overzichtelijke beeld dat eUllee geschapen
wordt, is verwerpellJkomdat het voorbij
gaat aan de ingwikkeldheid. van de problema
tiek.

Hamstra en Velzeboer schrijven heel
gemakkelijk over het zonodig onge
bruikt laten van bepaalde gebieden in
de mijn. Men hun toepassing van formules
om de wanntetoenerne te bepalen, g'!lBn ze
al even vlot te werk. Oe resultaten over
tuigen echter alleen hen~elf.

Algemeen is bekend dat de geologie grote
moeite heeft om voorspellingen te doen'.
FormUles die gehanteèrd worden, komen van
experimenten die in het laborstorium zijn'
gedaan. Het is in het algemeen niet mo9&
lijk om direl<te waarnemingen te doen. Da8r
bij kunnen vele Q$Ologies belangrijke vari
abelen niet worden onderzocht (bijvoorbeeld
de faktor tijd en zeer langzame dafOJ'lllatiè
snelheden, ed.). Cok kunnen processen die
mogelijk. op kunnen treden, "vergeten" worden,
lof nog onbekend zijn.

Oe heer Hamstra van het ECN probeert de
indruk te wekken dat er geen onoverkane
'lijke problemen meer zijn bij het opberg
en van kernafval in een Nederlandse zout
koepel. Zijn zeer eenzijdige en partijdige
kijk op de zaak is gevaarlijk, amdat in
werkelijkheid de kennis van het zout en
het gedrag van zout dat kernafval omhult,
verre van voldoende is. Dat Hamstra proef
boringen niet nodig vindt, is echter wel
begrijpelijk. Oe gegevens daarvan zouden
ons imers nauwei1'jks wijzer maken over
de werkelijke inhoud van de zoutkoepels.
Zoutkoepels zijn eerder vertikaal dan
horizontaal gelaagd. Hoe nau\\i<:euriger
men dus wil weten wat de samenstelling
van de zoutkoepel is, hoe meer horizon
tale boringen men moet uitvoaren. Het
is bijna ondoenlijk een precies beeld van
de inhoud' te krijgen .zonder zoveel hori
zontale boringen uitte voeren t dat de
zoutkoepel ongeschikt wordt voor zijn
doel.
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Misschien komt dit door het vertrouwen
dat men in het zout stelt. Maar is dat
wel terecht? Men kan bij zout uitgaan
van een statiese situatie waarin het
zout zel~ niet aan verandering onder
hevig is. In zo' n situatie zal het
doordringen van radio-aktief-materi
aal naar de oppervlakte waarschijnlijk
erg langzaam gaan.
Maar er kan ook sprake zijn van een
dynamiese situatie. Dat brengt een groot
aantal onzekerheden met zich mee. Aller
eerst is er het plasties gedrag van het
zout. Daarover is weinig bekend hoewel
zout één van de best onderzochte minera
len is wat deformatie-gedrag betre~t.

Onderzoek naar de kristalplasticiteit
van zout gaat voornamelijk experimenteel.
Het is de vraag of experimenteel bepaalde
formules direkt toepasbaar zijn op zout
koepels. Vaak zijn de proeven met zuivere
kristallen gedaan. Het blijkt onzuiver
heden in het zout (vreemde sto~~en, water
en kernafval) de plasticiteit kunnen ver
hogen. Het zout wordt er mobieler door.
Verhoging van de temperatuur heeft het
zelfde effekt. De verschillende effekten
kunnen elkaar versterken.

Zo kan de verhoogde temperatuur het
kristalwater dat gebonden is in de
vaste stof karnalliet vrijmaken
(KC1-Mg12.S HiJ). Dit gebeurt
onder nannale omstandigheden als een
temperatuur van 110 C bereikt wordt.
Dat is een temperatuur die in de di
rekte omgeving van het KSA (Kernsplij
tingsafval) zeker zal voorkomen.
Het vrijkomen van kristalwater kan
overslaan op omliggende karnalliet
lagen. Er kan zel~s zoveel water
vrijkomen dat ook het steenzout
in oplossing gaat en er een ver
zadigde pekel ontstaat. Zou de tempera
tuur boven de 165 C komen dan ontstaat
er bovendien gasvormig waterstofchlooride
dat onder druk zeer snel door het zout
kruipt. Andere verontreinigingen hebben
weer andere gevolgen, die misschien
onder invloed van temperatuurverho-
ging en radio-aktieve straling on
verwacht zullen zijn.

Hoe het steenzout zelf reageert onder
invloed van langdurige straling is
vooralsnog onduidelijk. Het is denk
baar dat het steenzout ontleedt waar
bij chloorgas ontstaat. Bovendien
kan er sprake zijn van energieopslag
in het kristalrooster met gevolgen
voor de hardheid en de mate van uit
zetting van het steenzout. Experi
menten in de Salt Vault in de VS
toonden aan dat het zout in staat
was 10 tot 50 kalorie per gram op
te nemen als gevolg van gammastra
ling. Eventueel kon dit oplopen
tot 80 kalorie per gram. Plotseling
vrijkomen van deze energie kan de
temperatuur behoorlijk doen oplopen,
met als eventuele mogelijkheid een
explosie.

Een sterk verhoogde mobiliteit van
het zout rond de afvalopslagplaats
kan catastrofale gevolgen habben.
De opslagplaats zou naar boven kunnen
kruipen (net als bij zoutkoepelvorming
in de natuur). Een andere mogelijkheid
is dat water van buiten de zoutkoepel
versneld in kontakt kan komen met het
a~al. In dat verband is ook het gedrag
van de hele zoutkoepel van belang.
Over de mate waarin warmte de zoutkoepel
zal doen uitzetten is weinig bekend.
De geologen DOrr e.a. wijzen erop dat
er onzekerheden zitten in de berekening
en: de modellen zijn een vereenvoudiging
en daarnaast beschikken we over beperkte
kennis van de warmteoverdracht eigen
schappen van het zout.

De werkgroep C van de Interdepartemen
tale Kommissie voor de Kernenergie
zegt: "De stijging van de top steen
zout ter plaatse van de zoutkoepel zal
na een periode van ca. 150 jaren en
afhankelijk van de thermodyneuniese
belasting naar verwachting een orde
van grootte van decimeters niet over
schrijden. ti Dat is heel wat. Tenslotte
z~.t er op de plaats die het zout wil
innemen geen lucht maar een aardlaag.
Vooral als de gesteenten aan de grens
vlakken verschillende thermiese eigen
schappen hebben, ontstaan er spanningen.
Het is buigen of barsten.



• Een doorsnede
llan de zoutkoepel
Pieterburen. De
gevonden breuk in
de koepel is duide
lijk aangegeven.
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Samenhangend met het omhoog kanen van
het 1;out in het verleden zijn er al
vele ondiepe breuken ontstaan in de
aardlagen boven de zoutfonnaties.
Boven zoutkoepels kunnen in principe
concentriese kompensatiebreukjes
worden verwacht. Met de momenteel ter
beschikking staande seismiese en boar
gegevens konden deze tot op heden in
Nederland echter niet worden aange
toond. Even onzeker is het voorkomen
van olie-insluitingen rondom en boven
de zoutkoepels. De lagen rondom een
zoutkoepel hangen naar alle zijden
van de koepel af. Dit maakt de flanken
van de zoutkoepel tot 9Unstige plaatsen
voor olie-opeenhopingen.

Al met al is het zonder gedetailleerd
onderzoek vrijwel niet te zeggen wat
er rondom en boven een zoutkoepel
zit. Ook water:1.nsluitingèn zijn moge
lijk. Zouden in de nabijheid daarven
scheuren ontstaan in de zoutkoepel of
de caprock, of zouden er scneuren ont
staan die water door de aardlagen naar
de flank van de zoutkoepel leiden, dan
zou het water het zout kunnen aanvreten.
Mochten er dan onk scheuren of breuk
vlakken in het zout ontstaan zijn, dan
zou het water weleens heel snel het
zout kunnen binnendringen. Omgekeerd
komt dan voor het kernafval misschien
de weg vrij naar het aardoppervlak.

Konklusie:
Een simpele voorstelling van zaken Lv.m.
afvalopslag is uit den boze. Er moet
rekening worden gehouden met een inge
wikkeld samenspel van verschillende
processen. Wil men enigszins een idee
krijgen over de risiko' s van afvalop
slag dan moet elk van deze processèn
zeer gedetailleerd onderzocht worden.

Daarbij moet ook bestudeerd worden
hoe geologiese processen van grotere
schaal zich kunnen ontwikkelen
(aardschokken, ijstijd, ed.).
Vanwege de komplekse aard van de boven
genoemde processen, vooral die welke
verband houden met de mobiliteit van
het zout, kan weleens blijken dat zout
niet zo'n veilige opslagplaats is
als velen ons doen geloven,

In deze konklusie zit oo~ al het
laatste aspekt opgesloten, dat
van de eenzijdige besluitvorming.
Tot nu tee houden de wetenschappelijke
onderzoekers, die geen van allen kri
ties staar" tegenover kernenergie,
een kennismonopalie. Het is voor de
bevolking al moeilijk genoeg over
deze materie een standpunt in te
nemen zonder zich door een één
zijdige voorstelling van zaken
om de tuin t'3 laten leiden. Nu zal
blijken dat de beschikbare kennis
angstvallig geheim gehouden wordt,
terwijl er zoveel mogelijk wordt
aangestuurd op proefboringen en de
aanleg van een mijn.

Verder in dit nummer nog veel meer
infarmatiè over kernenergie.
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Barrisburg: na 15
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De Nucleair Regulatóry Com
mission (NRC)- de Amerikaan
se federale commissie. die met
het toezicht op de 70kerncentra
les daar is belast - heeft de
chronologie van de gebeurtenis
sen in Three MUe Island 2-reac..
tor bekendgemaakt. Op basis
van deze chronologie en wat de
Amerikaanse kranten - vooral
de Washington Post - uitgevon
denhebben. kan het volgende
logboekopgesteld worden.

Woenldagocblend. 28 maal1. 4
uur:

Om de een of andere reden
valt de pomp uit die heet water
naar de stoomgenerator bij de
turbine (die stoom in elektrici
teit omzet) moet zenden. Daar
door valt'" op hetzelfde moment
de pompuit die koud water naar
de reactor stuurt. Omdat de tur
bine geen stoom krijgt valt hij
automatisch uit.

Nadrie tot zes seeonden:
Een ontluchtingsklep opent

automatisch. waardoor gloeiend
heet radioaètief water in het
reactorgebouw wordt geblazen.

Na negen tot twaalf seconden:
De reactor stopt doordat de

regelstaven automatisch tussen
de splijtstofstaven vallen.

Na &waalf tot vijftien secon
den:

De druk in het reactorvat
daalt en de klep had moeten
sluiten. In plaats daarvan blijft
radioactieve stoom uit de reac
tor - maar binnen de betonnen
omhulling - ontsnappen.

Na wiJnlenseconden:
De temperatuur in de reactor

stijgt bliksemsnel tot 320 graden
Celsius.In de controlekamer be
gint alles te rinkelen en te flit
sen.Alarm.

Nadertisseeonden:
De drie reservekoelpompen

slaan aan. Omdat twee weken
tevoren bij onderhoudswerk
zaamheden de kleppen van de
pompen waren gesloten. komt er
geen water uit.

Na een minuut:
Als nu de klep waardoor

stoom uit de reactor ont$napt
zou zijn gesloten. dan was er
waarschijnlijk niets gebeurd,
Dat gebeurde echter pas na acht
minuten. Te laat.

Na twee minuten:
De druk in de reactor is zo

laag geworden dat het nood
koelsysteem automatisch aan
slaaL

Na vier en een balve minuut:
Iemand in decontrolekamet

denkt ten onrechte dat er weer
voldoende water in de reactor is
en hij sèhakelt een pomp van
het noodkoelsysteem uil

Na lfIS minuten:
Hij schakelt de andere pol1l'o

pen uit.
Na zeven en een halve mi

nuut:
De vloer tussen de reactor en

het betonnen omhulsel staat on
der een halve meter radioactief
water. Automatisch slaat een
pomp aan die het water naar
tanks in een aangrenzend ge
bouw transporteert. In het aan
grenzende gebouw echter zijn
de faciliteiten om radioactiviteit
van de buitenlucht vandaan te
houden. slechter.

Over de gehele wereld is het
afgelopen weekeinde gede
monstreerd tegen het gebruik
vankemenergie. Behalve bij
de kerncentrale in het Ameri
kaanse Harrisburg. waar'
ruim een week geleden:op bet
nippertje een nucleaire r"mp
kon worden voorkomen. werd
onder meer betoogd in Frank
rijk. Denemarken. Oostenrijk
en in het Zeeuwse Borssele
(ziepag.l)

In België is de regering:
gisteren in beroep gegáan te
gen het besluit van de waar
nemend burgemeester van het
plaatsje Hoei om de centrale
te sluiten uit angst voor niet
toereikende veiligheidsmaat
regelen. DeOOO-megawatt
centfale werd vrijdagavond
door!wethouder Fernand Hu
bin gesloten en zal pas weer in
.werking gesteld mogen wor
den. wanneer is aangetoond
dat er "dringende en hoogno
dige" maatregelen zijn geno
men om het gevaar weg te ne
men. De installatie is van het-

Na aebt minuten:
De kleppen die verhinderden

dat de drie reservepompen
werkten, worden vanuit de
controlekamer door een druk op
een knop geopend.

Na elf tot twaalf minuten:
Het noodkoelsysteem wordt

weer ingeschákeld. De zaak lijkt
onder eontrole. De waterdruk in
de reactor daalt niet meer (Or de
36.000 splIjtstofstaven staan nog
steeds onder water.

Na een uur en vijftien minu
ten:

Omdat de koelwaterpompen
enigszins schokkerig werken. is
men bang dat ze kapot gaan.
Twee pompen worden uitge
schakeld.

Na een uur en veertl, minu
ten:

Nog twee pompen worden uit
geschakeld. Het waterniveau in
de reactor begint weer te dalen
en voor het eerst komt er een
gedeelte van de splijtstofslal'en
(dje ondanks dat de reactor niet
meer werkt. doorgaan radtoacu
viteit en hitte te produceren)
zonder koelwater te staan. De
temperatuur stijgt zo. dat de
computer die de temperatuur
weergeeft. vraagtekens begint
uit te spuwen. Waarschijnlijk
raken 20.000 staven beschadigd
en radioactieve splIjtIngsgassen
lekken de reactor in.

Na twee uur:
de controlekamer is vol met

officials van deelektriciteits
maatschappij Metropolitan Edi
son.

Na drle uur:
De alarmsirenebegint te

zelfde soort als de centrale in
Harrisburg.
Toen Hubln vrijdagavond de
sluiting van de installatie ge
lastte. zei hij: "We tasten \'01
ledig in het duister over wat
er in geval van nood moet ge
beuren. Noch de gemeente
raad. noch de politie of de
brandweer heeft ooit een
noodplan gezien. zo dat al be
staat. We kunnen niet langer
meer accepteren. dat in geval
van nood de directie van de
centrale zal uitmaken wat er
moet gebeuren". aldus Hubin.

In, Groten, in de Ameri
kaanse staat Connecticut. ar
resteerde de politie ruim 200
van de 2000 demonstranten te
gen de tewaterlating van een
atoomonderzeeër. Toch boekte
de atoomlobby afgelQpen za
terdag ook een overwinning:
met 28.430 tegen 25.03'7 stem
men besloot de bevolking van
de stad Austin. in Texas. ak
koord te gaan met de bouw
van een kerncentrale in Bay
City, een kleine 300 kilometer

loeien. Metropolitan Edison
géeft door dat er een noodsitua
tie is. Het dichtsbij zijnde graaf
schap. Dauphin County.~ordt
gewaarschuwd.

Na drie en een half uur:
de radioactiviteit tussen de

reactor en het betonnen omhul
sel is. doordat de vloer daar
blank staat. opgelpen tct 8 rem 
8Xt maal de radioactiviteit van
een medische doorlichting. De
algemene noodsituatie treedt in
werking. De NRC en de staf van
president Carter worden op de
hoogte gesteld.

Na vier uur:
de NRC stelt een crisiscen

trum in de staat Pennsylvania
In. .

Na viJf uur:
het eerste persbericht. Asso

ciated Press meldt de algemene
noodsituatie. De eerste zes
NRC-inspecteurszijn. Ol) wel
naar de reactor.

Nauven en een balf uur:
in de controlekamer probeert

men de druk in de reactor zo
sterk te verlagen. dat grote ex
tra pompen de reactor volledig
kunnen afkoelen. Door die
drukverlaging begint er gas in
de reactor te ontstaan.

Naachtaur:
ongeveer 120 verslaggevers zijn
bij de reactor aangekomen.
Iedereen die iets te zeggl:'ll heeft
en ook Iedereen dle niets te zeg
gen heeft. wordt aangesproken.

Na tien aar:
een kleine waterstofexplosie

in de reactor. Een noodsysteem
stort 20.000 liter natrium~'
droxyde 10 de reaeter uit.

naar het zuiden.
1nParijs en Duinkerken de

monstreerden enkele duizen
den Fransen tegen het ge
bruik van kemenE'tgie.ln
West-Duitsland vonden beto
gingen plaats in Hamburg
(5000 mensen) en in Frankfort
(3000 mensen). In Oostenrijk
demonstreerden 300 mensen
tegen de bouw van een kent
reactor in Kufstem. in de pro
vincie Tirol.

Een massale demonstratie
vond plaats in Kopenhagen.
waar 15.000 mensen betoogden
tegen een Zweedse centrale in
het plaatsje Barsebaeek. op 20
kilometer afstand van de
Deense hoofdstad. Gealar
meerd door de gebeurtenissen
in het Amerikaanse Harris
burg eiste men dat de centrale
zou worden stilgelegd. .

Verder werd onder andere
gedemonstreerd in Barcelona
(500 mensen) en in het Austra
lische Sydney (15.000 mensen
die betoogden tegen het del
ven van uranium).

Na dertien en een half uur:
het gewone koelsysteem

wordt weer ingeschakeld. Na elf
uur droog gestaan te hebben.
komt er weel' water bij het bo
venste deel van de splijtstcïsta
ven.

Na l'en da,:
de directeur van Metropolitan

Edison. Creitz. vertelt dat dl"
centrale nu snel gesloten lal
worden. zonder dat iemand hin
der heeft ondervonden. Onder
tussen is de liel - bestaande uit
stoom en radioactieve gasten,
waaronder waterstof - aan het
groeien. In de controlekamer
laat men daarom bewust radio
actieve gassen naar de buiten
lucht ontsnappen.

Na anderbalve dag:
twee delegaties van het Ame

rikaanse Huis van Afgevaardig
den komen naar de reactor en
worden gerustgesteld. Onder
tussen is men in de reactor de
enorme hoeveelheden hcht ra
dioactief besmet koelwater op
de Susquehannarivier aan het
lozen.

Na twee dagen:
een vliegtuig van de NRC ziet

een radioactieve wolk uit het
bijgebouw van de reactor ont
snappen, Gedurendt> drie kwar
lier heeft men om de. reactor te
ontlasten radtoaeueve gassen
geventileerd. Een straltngsni
veau van 12 rem wordt in dl'
wolk gemeten. De radio's mel
den dit die vrijdagochtend snel.
Het Witte Huis. waar AP- en
UPI4elexmachines . staan. is
snel op de hO\lgte. Er woreen
noodcommunicatil!'verbindingen
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noodzakelijk. De offers die daar
voor nu moeten worden gebracht
geven een betere levensverzeke
ring voor de nu opgroeiende ge
neraties dan hoogdravende tech
nclegieën die te vroeg en met te
weinig inzicht in hun complica
ties worden toegepast.

realiseren. Deze tijden zijn blijk
baar voorbij.

Ze zijn nok daarom voorbij, om
dat het verzet tegen kernenergie
doorgedrongen is tot in de politieke
partijen. Er is al sinds enige tijd een
heroriëntering aan de gang, die het
sterkst is in de sociaal-dentocrati
sche SPD en de liberale FDP maar
die ook niet geheel voorbij gaat aan"
de conservatie CDU/CSU. Deze he
roriilntering heeft ertoe geleid. dat
·er nu tussen maar vooral ook in de
partijen grote verdeeldheid heerst
over de kernenergie.

Deze verdeeldheid was Albrechts
tweede argument tegen de opwer
kingsfabriek. De mmister-president
van Neder-Saksen, die zelf een
voorstander van kernenergie is, wil
dat de verdere ontwikkeling van
deze kernenergie en met name het
sluiten van de nucleaire kringloop
door opwerking van uraniumstaven
en onderaardse opslag van radio-·
actief afval op een brede democrati
sche toestemming berust. Hij wil
daarmee vooral verhinderen. dat als
het door de CDU geregeerde Neder
Saksen zijn toestemming zou verle
nen voor het atoomproject Gorle
ben de SPD en de FDP in Bonn hun
handen in politie"e onschuld zou
den kunnen waasne. Hij wil dat er
een einde komt aan de politieke
houding. dat kernenergîegoed is
zolang de kerncentrales ergens an
ders worden gebouwd. Albrecht
dwingt zo de partijen tot een duide
lijk en vooral eensgezind stand
punt.

Hoe groot deze politieke verdeeld
heid is bleek ook woensdag, de dag
van de beslissing in Hannover en de
reactie van Bonn hierop. De SPD in
het parlement van Neder-Saksen,
die daar in de oppositie is heeft het
besluit van minister-president Al
bracht ondersteund. Zij is ook te
gen de opwerkingsfabriek, zij het
niet zoals Albrecht om politieke re
denen. maar uit veiligheidsoverwe
gingen. De door de SPD geleide
Bondsregering in Bonn heeft niet
alleen Albrechts besluit betreurd,
zij deelt ook de veiligheidsoverwe
gingen van de SPD in Hannover
niet, ,'-C-'",
rJ.a.~ JAN LUYTEN

regering en parlement een natio
naal energiebesparingsplan wordt
opgezet. Daarmee mag niet ge
wacht worden op de uitkomsten
van een brede maatschappelijke
discussie, wat die ook mogen zijn.
Besparing is in alle scenario's die
voor de toekomstige energievoor
ziening kunnen worden bedacht

Dit alles kan het einde betekenen
van een heilloze ontwikkeling in de
Bonsrepubliek, waarbij de Duitse
overheid op elk massaal protest te
gen kernenergie reageerde met het
reserveren van cellen voor demon
tranten of met het alarmeren van
steeds grotere politie-eenheden.
Vooral enkele jaren geleden bij de
veldslagen om Brokdorf onststond
de. indruk ,dat de Duitse o"erheid
desnoods met·de inzet van een heel
politieleger dl.l kernenergie wilde

Bonn: keerpunt
kernenergiebeleid

Van onze correspondent
BONN - H4rt besluit van de minis

ter-president van Neder-Saksen,
Ernst Albrecht, geen opwerkingsfa
briek voor uitgebrande uraniumsta
ven uit kerncentrales te bouwen
betekent een keerpunt in het West
duitse kernenergiebeleid en wel in
tweeërlei opzicht. Het dwingt de
Bondsregering opnieuw na te den
ken over de toekomst van de kerne
nergie, omdat een belangrijke voor
waarde voor de verdere uitbreiding
hiervan in de Bondsrepubliek. na
melijk het atoomcentrum in Gorle
ben, nu is weggevallen. Het besluit
is ook een politiek keerpunt, omdat
het niet sluiten van de nucleaire
kringloop door Albrecht werd ge
motiveerd met het groeiende wan
tróuwen onder .de bevolking tegen
kernenergie.

Het was eig,nlijk vOOr het eerst.
dat een Westduitse politikus duide
lijk heeft gezegd,. dat de nucleaire
technologie met zijn verstrekkende
gevolgen alleen maar berwezenlijkt
kan worden met algemene goedkeu
ring van de bevolking. En minister
president Albrecht heeft dit niet
alleen gezegd, maar hij heeft er ook
naar gehandeld. Uit de groeiende
angst en wantrouwen tegen kerne
nergie en vooral tegen het giganti
sche atoomproject in Gorleben
heeft hij de consequentie getrok
ken de opwerkingsfabriek niet te
bouwen. Dit is een succes voor de
anti-atoombeweging in West-Duits.
land. Zonder twijfel heeft echter
oo~ het ongeluk in Harrisburg een
rol gespeeld, ofschoon minister
president Albrecht·woensdag in het
parlement in Hannover Harrisbu.g
niest noemde.

aangelegdtussen het Witte Huis
E'n de controlekamer op Three
Mile Island.

Deofficialsvan de NRCen de
staat Pennsylvania die in de
buurt van de reactor zijn. zijn
niet opde hoogtevan deze nieu
we radioactieve wolk. Metropo
man Edison zegt op een pers
conferentie de zaak volledig in
de hand te hebben. Erg veelte
genstrijdige berichten ontstaan
zo in de media. In Harrisburg
ontstaat paniek.

Na &wee en een halve dag:
gouverneur Thornburg van
Pennsylvanla maakt op een
persconferentie vrijdag om
twaalf uur 's middags bekend
dat alle zwangere vrouwen en
nog niet schoolgaande kinderen
het gebiedbinnen een straal van
acht kilometer rond de kerneen
trale moetenverlaten.

Er is alle reden om een groter
gebruik van kernenergie zo lang
mogelijk uit te stellen, totdat ·de
veiligheids- en milieuproblemen
van deze energiebron op een
maatschappelijk aanvaardbare
manier zijn opgelost. Maar er is
ook alle reden om het gebruik van
olie en vooral kolen vanwege hun
giftige verbrandingsprodukten en
bedreiging van het wereldklimaat
door vrijkomend koolzuurgas zo
veel mogelijk te beperken.

De enige weg naar een verlich
ting van de grote economische en
milieuproblemen die de energie
crisis zal brengen is een drasti
sche besparing op het. energiege
bruik. Het is ook de meest ratio
nele en uiteindelijk voordeligste
weg die kan worden gekozen.
Merkwaardig genoeg krijgt juist
deze mogelijkheid de minste na
druk in het tot dusver gevoerde
Nederlandse energiebeleid. Op di
verse Haagse departementen lig..
gen inmiddels stapels ra!Ul0rten
die uiterst gedetailleerd aangeven
hoe in allerlei sectoren van ener
giegebruik grote besparingen te
bereiken zijn sender dat de Ne
derlandse samenleving veel van
haar welvaart hoeft prijs te geven.

De kosten van energiebesparen
de maatregelen, zoals massale
warmte-isolatie van gebouwen,
ontwikkeling van zuiniger huis
houdelijke apparatuur en mdu
striële processen, lopen welis
waar in talloze miljarden. Maar
daar staat tegenover dat ze veel
nieuwe werkgelegenheid, export
van technologische vernieuwin
gen en een blijvende besparing op
toekomstige energie-importen
zullen opleveren. Zonder bespa
ring zal de invoer van energie de
Nederlandse economie veel meer
gaan kosten dan de bedragen die
in besparing moeten worden ge
stoken.

Het is hoog tijd dat er door
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DE PLUTONIUMEKONOMIE

Recent is verschenen de brochure
"Kalkar en de plutoniumekonomie"
(/4,- op postgiro 3567199)
Het nu al 6 jaar durende gevecht
tegen de snelle kweekreactor pas
seert hierin de revue.
Eén van de wat minder spektakulai
re strijdmiddelen is het voeren
van processen. Met name daarover
gaat de volgende samenvatting.
Processen voeren is een tijd- en
geldrovende zaak. Toch is het be
lang van de voortgang hiervan z
zeer groot, omdat kweekreactoren
de hoeksteen zijn van de pluto
niumekonomie.
Ook op de internationale aktie
dag op 3 juni aos. zal er daarom
weer aandacht geschonken worden
aan Kalkar.

DE BISSCHOP

In mei 19?2 wilde een "Schnellbrüter
Kernkraftwerkgesellschaft GmbH/Essen"
(afgekort SSK) zonder bouwvergunning en
zonder in het bezit te zijn van de grond
in het dorpje Hönnepel bij Kalkar met de
voorbereidende werkzaamheden beginnen.
Voor een deel was deze grond eigendom
van de katholieke kerk in"H8nnepel.

Oe pachters verzetten zich tegen de
werkzaamheden en het lukte hen in een
proces de SBJ< de toegang te ontzeggen.
Een tweede proces werd echter verloren.

Oe kerkeraed in HBnnepel verzette zich
ondertussen tegen de pogingen van de
pastoor om de grond aan de seK te ver
kopen. OOk oetende het bisclcm Münster
druk uit op de kerkeraad. Omdat de kar
keraad zich bleef verzetten, ontsloeg
de bisschop de kerkeraad en via gemani
puleer kwam er zo een nieuwe kerkeraacl
met ja-knikkers.

Het verzet bleef niet onopgemerkt in
een wat grotere omgeving; de afgegeven
bouwvergunning (eerste deelvergunning)
werd bij de afgifte dan ook meteen
geratificeerd (bekrachtigd) verklaard,
zodat een beroep ertegen geen vertragen
de werking zou hebben.

BOER MAAS

Boer Maas zat in de afgezette kerkeraad
en moest ook grond afstaan aan de SBK;
de rest ven zijn weiland grenst aen de
bouwplaats. Genoeg redenen om door te
gaan met de strijd.

Oe rechtmatigheid van het afgeven van
de eerste deelvergunning vocht hij in
een proces aan op grond van te verwachten
gevaren voor zijn leven, zijn gezondheid
en het voortbestaan van zijn landbouwbe
drijf. Ook in hoger beroep leek hij
geen kans te maken omdat hij voor zijn
bezwaren niet genoeg argumenten kon aan
dragen en bovendien in financi~lepro

blemen kwam te zitten.

Oe "Interessengemeinschaft gegen radio
aktive Verseuchung Kalkar" nam toen het
initiatief om de zaek groots aan te pak
ken. Het was toen voorjaar 1916 en ook
het Landelijk Energie Kommitee uit Neder
land werd gevraagd mee te doen. Het advo
katen duo Beeretz-de Witt, «t..i tegen de
bouw van de kerncentrale in Wyhl successen
hadden behaald, werden erbij gehaald. Ook
Duitse, Nederlandse en Amerikaanse des
kundigen werden gevraagd en bereid gevon
den .cm wetenschappelijke steun te verlenen.
Or. Richard Webb, een kernfysicus, leverde
de belangrijkste bijdrage.

HET HOGER BE:AOEP

06 rechtbank in Münster zou de zaak 18
augustus 1917 behandelen. Oe rechter had
echter· een verTl!lssing in petto: er werd
geen proces gevoerd J de rechter sprei<
z'n twijfel uit over de juistheid van het
verlenen van de vergunning: deatoomwet
ging nl. alleen op voor gewone kerncen
trales. Was dit geen zaak voor het per
lement? Aldus de rechter. Oe rechtbank
in Karlsruhe ("Bundesverfassungsgericht")
zou zich nu moeten uitspreken over het
feit of Kalkar niet in strijd is met de
grondwet.
Oe rechter in MOnster wilde echter geen
bouwstop afkondigen in afwachting van de
uitspraek in I<arlsruhe.

OE BOUWSTOP

omdat een bouwstop een redelijke p~s

leek, werd er in Münster een proces (een
schriftelijke procedure) aangespannen.
Het proces begon 23 januari •78 en het
vonnis kwam pas 23 juni •78 • .Dit leverde



een nieuwe verrassing op. In het vomis
stend dat de eissers op het verkeerde
adres waren: Een bouwstop kon allaen aen
gevraagd woi'den voor de lopende
(tweede) vergunning, niet voor de
eerste cmdat die door de tweede
achterhaald is. Tijdens de lange
bedenktijd was dus deze truuk uit-

1

gebroed. Ook hier werd in Karlsruhe
bezwaar tegen aangetekend door de
eisers

KARLSRUHE EN DE ZIN VAN DE
PROCESSEN

Op 8 december 19'8 spreekt het hof
ven Karlsruhe uit dat wat de grond
wet betreft Kalkar mag._ In feite
werd gezegd dat de regering alles
mag doen wat niet in wet of grond
wet verboden ls. Een gevaarlijke
uitspraak. Het parlement gaat hier
door in macht achteruit.

Betekent dit 'nu dat Kalkar doorgaat

15
en dat de anti-kernenergie beweging
heeft verloren? Zeker niet. Tot voor
kort werd elke stap zender diskussie
aanvaard, terwijl de' diskussie nu niet
meer OIitlopen kan worden.
De FDP in Duitsland is al tegen dr;t
kweekreaktor en stelde een zogenaamde
plutoniumvreter voor- wat dat ook zijn
mag.
Met het proces in Karlsruhe begint de
strijd pas.

HOE NU VERDER?

Het eigenlijke proces in MUnster (boer
Maas in hoger beroep) bege
Maas in hoger beroep) begint nu. Om goed
beslagen ten ijs te kanen als het proces
plaatsvindt (over .± een jaar) is veel
geld en steun nodig. Ook tegen de nieuwe
(derde) deelvergunning (met reektorvat)
moet weer beroep worden aangetekend.
Het proces hiertegen lijkt zelfs niet
kansloos.
Daarom:STBJN HET KALKARPROCES.
g1ro ??992 tnv. Penn. Stichting Kalkarproces

Hans Muilennan
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Deze straling kanpJaatselijk. afhan.
kelijk van de bodemgesteldheid en
de hoogte boven de zeespiegel. no
gal verschillen. Maar h~t gemiddel
de "edraagt ongeveer 150 millirem
pet jaar. Een miUirem is het dui·
zendste deel van een rem -een
eenheid die de biologische schade
bij de mens in relatie tot de ontvan
gen stralingsdosis en de aard vin de
straling en stralingsomstandighe
den aangeeft.

Verreweg het grOGtste deel van
alle niet-natuurlijke ioniserende
straling waaraan de bevolking in de
geïndustrialiseerde werelel wordt
blootgesteld is afkomstig van medi
sche apparatuur. Een normale rönt
genfoto van de borstkas geeft een
Stralingsdosis van 30 tot 100 milli·
rem.

Een eenmalige dosis van 100
rem - duizend keer zo veel als bij
de röntgenfoto .- over het hele li
chaam kan bloedarmoede, bloedin
gen, infecties en misselijkheid ver
oorzaken. Doses van 500 rem of
meer zijn doorgaans dodelijk.

Radiologische werkers, zoals
mensen die in kerncentrales wer
ken.mogen volgens wettelijke
voorschriften niet meer dart vijf
rem straling per jaar on~vangen.Uit
proeven met dieren is gebleken ·dat
stralingsdoses van vijf rem in één
keer ~ijeen vrouw die nog maar pas
zwanger is. de-kans opmisvorndn
gen van het sleeleten het zenuwstel·
sel van de vrucht sterk kan verho
gen.

Doses .. van meer dan SO rem
kunnen bij foetussen (onvoldragen
vruchtf'n) leiden tot de geboorte van
kinderen die klein van gestalte zijn
enlof achter blijven in geestelijke
ontwikkeling. Doses van O,Ztot 2
rem vergroten de leans op jeugd.
kanker.

Als de voortplantingscellen van
volwassenen aan straling - hoeveel
is niet bekend - worden blootge.
steld kan dit leiden tot afwijkingen
bij kinderen enlof het verdere nage
slacht.

Straling kan ook kanker bij
volwassenen veroorzaken. Bekend
is dat grote hoeveelheden dit doen,
maar deskundigen beginnen nu te
vermoeden dat ook lage stralingsdo
ses na lange tijd tot ziekten zoals
leukemie kunnen leiden.

De biologische schade die door
ioniserende straling wordt aange
richt varieett van de - ongevaarlij
ke - dood van een paar vervangba
re cellen. ongeveer zoals bij ver
branding door de zon. tot voortijdi
ge veroudering. kanker. acute stra
lingsziekte of een vrijwel onmiddel
lijke dood. Hoe ernstig de gevolgen
zijn hangt af van de ontvangen stra
lingsdosis en van de lichaamsdelen
die deze dosis hebben ontvangen.

leder levend wezen op aarde staat

Nog onlangs bracht een speciale
regeringscommissie in Washington
een verslag uit. waarin wordt ge
zegd dat uitondenoek bij bevol·
kingsgroepen die aan zeer geringe
stralingsdoses blootgesteld zijn ge.
weest gebleken is dat de gevaren
veel groter kunnen zijn dan tot dus
ver was berekend.

Door het soort ongeluk dat zich in
de kerncentrale bij Harrisburg
heeft voorgedaan kunnen de men
sen op twee manieren aan radioacti
viteit worden blootgesteld. Een ra
dioactieve wolk kan iemand besmet
ten door rechtstreeks uitwendig
contact of via inademing van radi
oactief materiaal. Bovendien kan de
radioactieve neerslag! (fall out) het
voedsel en het drinkwater besmea.
ten.

Er ~jn globaal gesproken twee
soorten straling ioniserende en niet
ioniserende straling. Radio-actieve
stoffen. maar ook röntgenappara.
ten en zelfs televisietoastellen, sen
den in meerdere of mindere mate
ioniserende straling uit. Dit soort
straling kan biologisch belangrijke
moleculen in het' lichaam uiteen
doen vallen in biologisch waardelo·
ze fragmenten. Als een belangrijk
molecuul in een lichaamscel door
straling wordt beschadigd, raakt ,Je
cel als het ware ontspoord. Gebeurt
dit in te veel c.ellen dan raken het
weefsel en het orgaan en tenslotte
ook het lichaam volkomen "in de
war",

Weinig straling
ook g~m~~!i~k. .

Het ongeluk dat zich heeft bloot aan natuurhjke straling, die
voorgedaan in dekemcentralevoor een deel uit de kosmische
bij Harrisburg in de Ameri:. ruimte ~omt ~nvoor een a!1derde~1
kaanse staat Pennsylvania zal van radio-actieve stoffen die ~Ich In
er ongetwijfeld toe bijdragen de aarde en de rotsen bevtnden.
dat aan deskundigen steeds
klemmender vragen zullen
worden gesteld over de risi
co's van radioactiviteit. Juist
de laatste tijd beginnen specia
listen zich af te vragen of de
gevaren van geringe hoeveel
heden straling niet sterk on
derschat zijn.
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CONTRACT MET FABRIEK

Borssele krijgt
kernafval terug

4.~ tS'-"'-"7' ..
Van onze correspondent stofstaven Zit na opwerkang terug

stuurt naar de afzender En dat ter-
SIETSE VAN DER HOEK .wijl La Hague zelf altijd heeft ver-

GRONINGEN - Nederlandse kerncentrales die in de toe- kondigd in staat te zijn 99 percent
komst gebruik maken van de nieuwe nucleaire opwerkingsfa- van het plutoniu.1?' uit de brandstof
briek in het Franse La Hague zijn verplicht financieel en voor t~ hal~n. Of er bliJft dus extra pluto-

b f d k af I ki 11 di . dl' . nlum In het kernafval achter - enwat ,ene te, ern v~ verwer lng v~ .e IÇ In e ~xp oitaue dat vergroot weer de problemen van
van die opwerklDgsfabrlek mee te draaien, DIt houdt m dat ook berging van radio-actief afval in de
Nederlandse kerncentrales mee moeten betalen aan de bouw zoutkoepels - of Frankrijk houdt
van de instalJatie en dat ze naderhand al het "eigen" kernafval zelf twee pe!,cen,t van het plut~nium
weer terugbezorgd krijgen, inclusief een evenredig deel van in eigen bezit. Dit land hee~t;RIet het
het radio-actieve puin van de ontmantelde opwerkingsfabriek. verdrag tegen de verspreldang van

kernwapens ondertekend.

Meebetalen
aan bouw
verplicht

Dit lijn volgens Herman Damveld
van het Verbond van Wetenschap..
pelijke Onderzoekers (Werkgroep
Kernenergie) enkele onderdelen
van bet geheime contract dat de
Zeeuwse energiemaatschappij
(PZEM) voor baar kerncentrale in
Borssele beeft afgesloten met het
opwerkingsbedrijf in La Uague,
Mede als uitvloeisel van de nieuwe
bepalingen in bet contract wil de
bedrijfsleiding van Borssele de ea
paciteit voor opslag van uitgewerk..
te brandstofstaven vergroten bij de
centrale, Eind deze wèek komt deze
omstreden kwestie binnen het pro
vinciaal bestuur van Zeeland aan de
orde.

De PZEM is kortgeleden een
nieuwe overeenkomst aangegaan
voor de opwerking van 120 ton uit
gewerkte brandstofstaven in La Ha·
gue voor een periode van tien jaar.
Dit contract gaat in 1985 in. Dan
moet namelijk de nieuwe Franse
opwerkingsfabriek UP3A (capaci
teit 800 ton per jaar) bedrijfsklaar
zijn. Deze opwerkingsfabriek is be
doeld voor de niet-Franse kerncen
trales waarvoor de opwerking van
de kernbrandstof een steeds groter
probleem aan het worden is.

Uit contracten die afgesloten zijn
met onder andere Zweden en met de
Westduitse kerncentrale Unterwe
ser (contracten die gelijk zijn aan
het Borssele-contract) blijkt dat de
klanten zich verplichten tot een
aanbetaling van 35 gulden per kilo
op te werken kernbrandstof bij on
dertekening van het contract. De
uiteindelijke opwerkingskosten be
dragen ongeveer duizend gulden
per kilo. Met deze vooruitbetalin·
gen bekostigen de contractpartners
mede het ontwerp en de bouw van
een nieuwe opwerkingsinstallalie.
Ook delen ze mee in de financiering
van de latere ontmanteling. van de
radio-actieve fabriek.

Zoutkoepels
Het contract met La Hague be

paalt verder dat de klanten al het
radio-actieve afval dat overblijft na
de opwerking van de geleverde
brandstofstaven terugkrijgen om
zelf te zorgen "oor verwerking hier
van. Zoals bekend denkt de Neder
landse regermg aan ondergrondse
berging in de zoutkoepels van Gro
ningen en Drenthe.

Ook verplichten de klanterá7Z1ch
zorg te dragen voor berging van een
deel van het radio-actieve fabrieks
puin, wanneer de Franse opwer..
kingsinstallatie het werk moet sta
ken na een bepaalde période en na
afkoeling afgebroken gaat worden.
La Hague kan in geval van proble
men of binnen het eigen bedrijf
eenzijdig weigeren toegezonden
brandstofstaven te behandelen.

Een opvallend detail in het con..
tract is volgens Herman Damveld de
bepaling dat La Hague 97' percent
van het plutonium dat in de brand-
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lager dan verwacht
De nieuwsteberichten over de
mogeJijkheden voor
energiebesparing komen uit
Engeland. Begin dit Jaat kwam het
Internatlonallnstltute for
Environment and Development
(liED) met een studie. waarin
duidelijk wordt dat er nog volop
mogelijkheden ziJnomop het
energieverbruik Ie bezulnlgeri en
de energie doelmatiger te
gebruiken.

Door drs.
ERIK VAN DER 110EVEN

;

GRONING1i=N. 8 mei - Sinds
1973 is geleidelijk aan erkend.
dat besparingen noodzakelijk
zijn. in het licht van de gestegen
energieprijzen:. tegelijk hebben
energieplanners echter aange
nomen. dat het potentieel aan
energiebesparing beperkt zou
zijn. Men is er ,..zonder veel na
der onderzoek - van uitgegaan,
dat er een beperkte tijd zou zijn.
waarin de maatschapptj zich
aan de hogere prijzen zoq gaan
aanpassen. Na verloop vah tijd.
zo dacht men. is de ruimte voor
verbetering van de doelmatig
heid op, en hernemen ontwikke
lingen ..als vanouds" hun gang.

In de curves die de ontwikke
ling van het energieverbruik
schetsen blijft men in deze ge
dachtengang uitgaan van het
bekende exponentiële verloop.
Wel komt er vaak tijdelijk een
..buik" in de gratrek, die het eï-,
rekt van de besparingen weer
geef~; besparingen die in Ieite
niets anders betekenen dan uit
stel van een groei die als vast
staand wordt aangenomen.

Studie
De studie van Gerald Leach

en zijn medewerkers van het
lIED maakt nu duidelijk dat de
ze beschouwingswijze waar
schijnlijk op twee punten tekort
schiet. In de eerste plaats let
men te veel op de besparingen
die op korte termijn tot stand
kunnen komen. tot bijv. het jaar
2000. Het blijkt nu. dat het volle
effekt van besparingen pas na
lange tijd doorzet. De verdrie
voudiging van de energieprijzen
heeft een veel zuiniger gebruik
van energie economisch zinvol
gemaakt, maar het energiever
bruik zit vaak gevangen in be
staande apparaten. gebouwen
ena, die in gebruik zijn geno
men in een tijd van lagere prij
zen.

Wezenlijke veranderingen
van het verbruikspatroon kun
nen we pas verwachten, wan
neer deze apparaten, gebouwen
enz. worden vervangen - en dat
kan tientallen jaren duren

De Engelse studie maakt ook
duidelijk, dat de onecrtsrs op
vrijwel alle terreinen van ener
gieverbruij( onderzoex op gang
heeft s;ezet. dat zeker ook zal
leiden tot nieuwe manieren van
energie besparen - maar even
eens pas op een termijn van
tientallen Jaren.

In de tweede plaats toont de
studie aan." dat het voorspellen
van het toeKomstig energiever-

bruik geen afgeleide meer mag
zijn van economische voorspel
lingen, zeker niet wanneer
daarbij gebruik wordt gemaakt
van gegevens van vóór 1973.

Het leek tot voor kort zo een
voudig; men nam wat grote sec
toren, zoals industrie, diensten,
huishoudens. en zocht het ver
band tussen het inkomen (of de
produktie) en het energit'ver
bruik in de loop van de tijd.
Daarna. nam men de economi
sche voorspellingen - of wensen
- en rekende met behulp daar
van het energieverbruik uit in
jaar x. Omdat men .zich er wel
van bewust was, dat de tijdcn
zijn veranderd, paste men ver
volgens een "besparingscorrec
tie" toe van pakweg 20 pcl. en'
meende dan een goede maat
voor het energieverbruik te
hebben in bijv het jaar 2000.

Leach meent nu, dat zijn stu
die het zinloze van zulke oefe
ningen in rekenkunst het ft aan
getoond Het energteverbrarik,
7.0 7.ci hij mij in een interview,
loopt in Engeland tussen 1950 en
1973gelijk op met het inkomen:
Maar hel. 7.01l (out zijn, daaruit
de eonclusre ie trekken dat dat
In de toekomst ook zo zal zijn.
We hebben immers in de naoor
logse tijd een in vele opzichten
unieke ontwikkeling doorge
maakt. Het verkeer in Engeland
is smds 1950 bijv. geste~en met
'500 pct. Wèlke ontwikkelingen
er in de toekomst ook zullen
plaats vinden, zo'n stijging zal
nict nog eens optreden.

Uit onderzoek blijkt verder.
dat meer wordt verstookt met
stijgende welvaart - doordat
warmer wordt gestookt, doordat
meer karners worden verwarmd
e.d. Maar het zou onzinnig zijn, ..
die lijn steeds verder door te.
trekken. Mensen zullen ophou
den. hun huis steeds warmer te
maken, tegen de tijd dat ze drei
gen te worden geroosterd.

Ten opztchte van vroegere
ontwikkelingen gaan wij kort
om toe naar ecn tijd waarin ver
7.adiging van het energiever
bruik gaat optreden. Otk als de
welvaart verder toeneemt, zal
het energieverbruik daardoor
minder sterk stijgen dan op
grond van relaties uit het verle
den verwacht zou worden.

~:r zijn nog meer redenen.
waarom het energieverbruik in
de toekomst lager uitkomt. zoals
het relatief aïuemend. belang
van de industrie, en de groei van
diensten Binnen de produktie
vindt een. verschulvinq plaats.
Naarmate onze maatschappij
verder groeit, krijgt men meer
benoeïte aan recreatie. psychia
trische hulp, verpleging. bu
reaucratische en administratie
ve handelingen. kort\lrtl alles
dat onder het woord diensten
kan worden samengevat. Diens-

ten ve~bruiken minder energie
per bestede gulden ~ daardoor
neemt het energieverbruik per
ecnheid produktie af.

Vèrscltuiving
Binnen de industriële produk

tie treedt zelf ook een verschui
ving op, van de sectoren met een
hoog energieverbruik naar die
met een laag' energieverbruik 
tenminste in ons deel van de
wereld, de grondstoffenarme in
dustrielanden. Er is een krach
tig streven van de Opec-Iandell.
de energte-Intensieve basisin
dustrie van ons over te·nemen.

Voor Nederland hebben Mo
lag es, daarover een boekje
open gedaan in het economen
vakblad F.sB van 16-1-1979. In
de energie-intensieve sectOr zjt
vriJwel geen groei meer, de
groei zou dus moeten komen uit
dE'! verdere produktveredeling,
een minder energieverbruiken
de industrietak; daardoor zal in
ons deel van de wereld het: ener
giev~rbruikper gulden in de in
dustrie gaan dalen.

Tenslotte hebben we nog de
"echte" energiebérsparingen,
aantrekkelijk gemaakt door dè
verhoging van de el)ergieprijs.
Het effect van deze besparingen
is echter. zoals wij al zagen. pas
10 de loop van de jaren merk
baar, wanneer installaties wor
den vervangen en nieuwe, zui
mget apparaten op de markt
zijn gebracht.

Als gevolg van al deze facto
ren-samen leidt een verdrievou
dinging van het bruto nationaal
produkt in 2025 (overeenkomend
met de 'hoge' schatting Van het
Britse Ministerie van Energie
zaken) tot een energieverbruik,
dat vrijwel hetzelfde is als in
1975.

Er moet de nadruk op worden
gelegd, daL al deze besparingen
geen of vrijwel geen verande
ringen van "Ie\'ensstijl" nodig
maken. Geen extra trulen dus,
niet meer lopen of fietsen, of sa
menhokken in het apenbaar
vervoer. Integendeel, in de
woorden van Gerald Leach:
"We hebben aangenomen dat de
levensstandaard op vele punten
vooruit zal gaan. Zo neemt de
gemiddelde temperatuur bin
nenshuis toe van orlgeveer 16
nu, tot 18 , wat ruim voldoende
ls voor temperaturen van 20 tot
22 in woonruimten. wanneer
daar mensen zijn. De meeste ge
zinnen krijgen diepvriezers,
vaatwasmachines. droogmachi
nes, kleurentelevtsïe en andere
toestellen die veel elektriciteit
verbruiken. Veel meer mensen
krij(en een auto, zodat in 2000-'2
à 75 pct. van de gezinnen ten
minste één auto zal hebben, te
genover ti8 pcl nu. In he' "lage"
geval sluit. de toename van het
verkeer nauw aan bij de offici
ele voorspellingen. die gebrl'ikt
worden voor wegenplanDin,; in

het "hoge" geval komt het dicht
in de buurt van wat maximaal
mogelijk is. Luchtverkeer is 2,4.
i 3 x zo groot in 2025. De totale
industriële produktie neemt toe
met 10 à 120pct, terwijl de ver
lichte en verwarmde ruimten
van kantoren, scholen. zieken
huizen. winkels en restaurants
telkens toenemen met 30 à· 80
pct."

Een ware consumptiemaat
schappij is het duS, die ons tegen
gelijkblijvend energieverbruik
wordt voorgespiegeld. Zijn de
onderzoekers niet wat overdre..
ven optimistisch geweest? Om
deze kritiek biJ voorbaat te on
dervangen. hebben de schrijvers
gebruik ,emaakt van samen
werking met zoveel mogelijk of.·
ficiële instellingen en andere
betrokkenen.

Nog niet, eerder is op zo'n
nauwkeurige manier de ontwik..
keling van het energieverbruik
bestudeerd aan de hand van
doeleinden waarvoor die ener
gie daadwèrkelijk moet worden
ingezet. Dat maakt: deze studie
tot een van de meest geavan
ceerde, die op dit terrein op het
moment beschikbaar is.

De eonsequentlea voor het
.energiebeleid zijn enorm. ZoU
dit scenario in de industrielan
den kunnen worden gevolgd.
dan zouden er geen olletekorten
optreden op de wereldmarkt
aan het eind van de jaren '80.
Paniekprogramma's van kern
centrales zouden overbodig zijn.
de snelle kweekreactor zou ge
heel overbodig worden. tiet
IlEO-team geeft er de voorkeur
aan. kernenergie te behouden in
het energiepakket. maar meer
als vorm van verzekering voor
de toekomst dan als noodzake
lijk onderdeel van de energie
voorziening. We weten nü im
mers niet. zo redeneren zij, of
kernenergie noodzakelijk is na
de eerstvolgende 50 jaar Olie en
gas raken toch uitgeput, en zon
en wind zijn wellicht ook bij
nieuwe technieken niet vol
doende in onze streken. Daarom
moet worden voorkomen. dat de
nucleaire industrie overlijdt.
deze wordt in de scenario's ech
ter wel tot een absoluut rmm
mum teruggebracht.

Opzienbarend
De studie is zeker opzienba

rend. Leach waarschuwt onmid ...
dellijk voor het volgende ie-'
vaar: dat wij ons in slaap zou
den laten sussen. Een program
ma zoals door hem en zijn team
opgesteld, vereist continu in
grijpen van de overheid. het
vereist alerthejd op het energie
verbruik gedurende 50 jaar door
burgers en industrie. De toe
komst zoals nter geschetst, is ze
ker niet makkelijk, en mis
schien ook niet in alle opzichten
aangenaam. Maar wellicht is
een krachtige uit.breiding van
de enel'gie voor~iel1ing nog veel
onaangenamer.

Geralel Leaeh. Chrlstoph~r
Lewis. Frederic Romig. Arianf
"." Buren,.Gerald Foley. A Ion
enercy atrawlY lor the Vnll4!c!
Kinldom. selenee.Re·j;jews. llit- .
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KAN KERNENERGIE?

Zo luidt de titel van een boekje
geschreven door de leden van de werk
groep voorlichting (k~)energie van
de Alanngroep AtoomPlannen Stad Gr0
ningen. Het boekje is een uitbreiding
en bewerking van een tekst die de
werkgroep gebruikt bij voorlichting
op scholen.

De bedoeling van het boekje is
iedereen die meer wil weten over
kernenergie duidelijk te maken dat een
keuze voor kernenergie onaanvaardbare
maatschappelijke risiko's met zich mee
gaat brengen. Deze risiko' s worden in de
voorlichting van overheid en elektri
citeitsbedrijven onderschat en weg
gepraat: Kerncentrales zijn onveiliger
dan beweerd wordt (zie Harrisburg),
behalve kerncentrales zijn er vele
andere fabrieken nodig voor het
produceren van kernenergie - deze
fabrieken zijn allemaal op hun manier
zeer gevaarlijk voor ons milieu en
onze gezondheid; er is nog steeds
geen oplossing voor het probleem
van het radioaktieve afval.

Het boekjo begint met een kort
overzicht van de kernenergie plannen
zoals die zich in Nederland hebben
ontwikkeld: Het laat zien dat het
optimisme over het invoeren van kern
energie van de jaren 1950 tot 1960
langzamerhand afgenomen is door be
zwaren van mensen die vonden dat de
veiligheid van kernenergie niet vol
doende aangetoond was.

Om tot een goed oordeel over kern
energie te komen wordt daarna e~st

vs. vra.chtauto
met kernafval
in brand
. LAS VEGAS (Reuter) _ mandag
IS kort na het binnenrijden van de
staat Nevada een vrachtauto met
oplegger die kernafvàl van een rar
ketfabriek in Californie vervoerde
in brand gevlogen. Minstens tie~
mensen werden blootgesteld aan

. kleine hoeveelheden straling, zo is
van officiêle zijde in Las Vegas mee.
gedeeld.

I)e gouverneur van Neyada, zei IJl'
een IJersconfercntie dat het nnge
luk gebeurde toen de vrachtwagen
met uranium 1)·238 en ander nucle
air afval een speciale stortingsplaars .
opreed.

19

uitgelegd wat (kern)energie is en
wordt er een overzicht gegeven van
de belangrijkste bewerkingen die
uranium ondergaat en hoe de energie
gewonnen wordt.

Nadat uitgelegd is wat radioaktiviteit
is, worden een aantal risiko' s besproken
die optreden bij elk van die bewerkingen
( ongelukken, diefstal, sabotage, enz .},
Ook wordt er iets verteld over de
normen die in Nederland gelden voor
het gebruik van radioaktieve stoffen
en de geschiedenis van die normen.

Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan
de opslag van radioaktief afval. Er
wordt een overzicht gegeven van de
plannen daarmee in AmarJ.ka, RuslanCJ,
Canada, Zweden, West Duitsland en
natuurlijk Nederland. Het valt op dat
in elk land juist die methode van opslag
veilig gevonden wordt, die 1n dat land
zelf plaats kan vinden ..

In het laatste hoofdstuk laten de
schrijvers zien dat kernenergie geen
oplossing voor het energieprobleem
kan zijn, omdat er niet voldoende snel
op kernenergie overgeschakeld kan worden
enomdat de uranium voorraden te beperkt
zijn. Er zal een geheel andere energie
politiek gevoerd moeten gaan worden met
nadruk op zuinig gebruik van energie en
toepassing van energiebronnen die niet
opraken( zon, Wind, bewegand weter)

In een bijlage tenslotte geven de
schrijvers een waslijst van grQte en
kleine ongelukjes met kernenergie
die tot januari '?9 openbe.ar geworden
zijn.

KAN KERNENERGIE -uitgegeven door XENO
In de boekhandel verkrijgbaar voor
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