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OP 20 MEA VOND IN GASSELTE DE EERSTE bOORTOREN VERBRANDING
PLAATS LS REAKTIE OP PLANNEN OM TE PROEFBOREN GING DE FIK
ERIN. ~E ATOOMALARM GROEPEN NOORD-NEDERLAND HE~~EN GEEN ZIN
MEER IN EEN DISCUSSIE MET EEN REGERING DIE ~L 10 JAAR NIET
NAAR HUN ARGUMENTEN LUISTERT(ZIE VOORPAGINA).

HET VOLGENBE NUMMER VAN ATOOMALARM ZAL ROND 1 SEPTEMBER VER
SCHIJNEN. AARIN GAAN WE IN OP DE REGERINGSPLANNEN)EN DE
ALTERNATIEVEN ERVOOR. <WELK NUMMER EIGENLIJK NIET?
BINNEN DE REDAKTIE LEVEN NOG STEEDS TWIJFELS OVER DE VOLGEN
DE JAARGANG. UAAROM IS EROVER DE VORM 1 INHOUD EN FREQUENTIE
YAN DE VOLGENDE JAARGANG NU NOG WEINIG TE ZEGGEN.
OMDAI HET VOLGENDE NUMMER EEN LUSTRUM NUMMER ISI WE HEBBEN
DAN 5 ,JAARGANGEN UITGEBRACHT I EN OMDAT WE GRAAG DE MENING
VAN DE LEZERS OVER VOORGAANDE ZAKEN WILLEN WETEN EN OVER
HOE ZIJ DE TOEKOMST VAN ATOOMALARM ZIEN 1 DOEN WE EEN DRING
ENDE OPROEP OM ONS DAAR EENS OVER TE SCHRIJVEN.

De brief wordt aan 150 gemeenten en organisaties in Groning
en en Drente toegestuurt, en roept hen op aktief te worden

Ingesloten vindt u een rondzendbrief van de werkgroep Eems
mond en de Milieufederatie Groningen. Daarin kunt u vinden:
-de uitgelekte regeringsplannen; notities van de Planolo
gische Dienst over de Eemsmond als vestigingsplaats en een
artikel over de onveiligheid van kerncentrales.
-hun kommentaren hierop.

PLATFORM TEGEN KERNENERGIE
Zoals bekend wil de regering 4 nieuwe kerncentrales van elk
1000 MW laten bouwen. Als mogelijke vestigingsplaats komt ook
de Eemshaven in aanmerking. Andere mogelijke vestigingsplaats
en zijn: Zeeland, IJsselmeerpolders, Wieringermeer, Moerdijk
en Maasvlakte.
Als reaktie hierop is op 16 juni in Utrecht een platform tegen
kernenergie opgericht. De bedoeling is om niet alleen lande
lijk maar ook in de vestigingsplaatsen het verzet te organi-er
seren. Op 16 juni waren er zo'n 100 mensen aanwezig, waar
onder 6 uit Groningen en 2 uit Rolde. Wat heeft die dag nu pre
precies opgeleverd?
-Er is een sekretariaat opgericht, dat voorlopig bij Milieu
defensie in Amsterdam intrekt. Hun taken zijn koordinatie,
uitbrengen van een nieuwsbrief, en voorbereidingen van de ver
gaderingen, persbeleid en het geven van informatie.
Tweede Weteringplantsoen 9, tel.: 020-221366
-Er is een juridische werkgroep opgericht.
Kritische massa, Jans Buitensingel 3 Arnhem, tel.:OS5-515069
-Werkgroep publiciteit: Pred Akveld p.a. Aktie Strohalm. Oude
gracht 42 Utrecht, tel.: 030-314314.
-Werkgroep informatie: Milieufederatie Groningen, Emmasingel 15
tel.: 050-130S00
Verder word er op 1 september een mobilisatiekrant uitgebracht
die vooral in de vestigingsgebieden verspreid word; als de rege
ring zich hier niets van aantrekt komt er een uitgebreide lan
delijke energiekrant uit, waarin staat hoe het wel moet.

Op 21, 22 en 23 september komt er een landelijke manifestatie
in.de Noord Oost polder.Voor hulp en inlichtingen: Kees Knoop
Lekstraat 70 Emmeloord, tel.:05270-16776.

De energiekaravaan trekt van 25 juli tot 15 augustus langs de
kust. Ook daar worden mensen voor gevraagd, tel.:OSO-22540S

~ ie hier meer over wil weten kan de notulen van het overleg
van 16 juni en 21 juli bij het sekretariaat aanvragen.
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LANDBOUW &
ENERGIE

karakteristieken
van de
europese landbouw
Landbouw he e f t a ls eerste doel :
voedselproduktle . Het belang
van een stabiele aanvoer van
voedinqsJlliddelen kan niet
genoeg' worden onderstreept. Hier
om heeft in Nederland de over
heid ve r houdingsgewijs veel
zorg aan c:se l andbouw besteed .
De maatschappeli jke organisaties
waarin boerenbe langen èn a lge
meen maatschappeli j ke belangen
e lkaar i n Den Haag' ontmoeten,
hebben een semi-overheidskarak
ter . Di t bêtekent, dat de
overheid bi j a l le beslissingen
in landbouwzaken een vo lgens
sommige l nsiderll , overwegende
vinger in de pap heeft.
Eê n VlIR de belanq:djkste ken
merken van de l anölJouwont w1lt
kelinq na de TWeede Nerel door
109'18 vanaf ongeveer 1950 .
een .terk toenemende mechanisa
tie I arbeid wordt vervangen
&;Qr machines . Hieraan gekop
peld bli jkt uit ci jfers van
het Landbouw Economis ch Ins t i
t uut (LEI l een sterke a fname
van het aantal arbeidsplaatsen:
veel boeren en l andar beiders
vertrekken n aar dB indus t r i e .

Deze ontwikke.ling vol trok zich
in de jaren zestig vrijwel
geluidloos. I mmer s door de
o verspannen arbeidsmarkt kon
dit aanbod van arbeid gemakke
lijk worden verwerkt.
Voor veel boeren en l andar
beiders was de z e ontwikkeling
in die tijd een zegen. Vee l
zwaar werk kon nu door Illachines
worden gedaan 1 de l andbouw
kreeg een ' mens e l i j ke r gezicht '.
'Te ge li j k e r ti j d nam de produktie
toe: een groe iende bevolking
IlDest worl;ien gevoed. Deze
produktieve rhoging in l andbouw
en veeteelt wer d qerealiseerd
door , naast mechaniser ing,
i n toenemende mate gebruik te
maken van kWlstmeststoffen e n
bes t r ijdingsmidde l e n .
Ket LEI l e vert de ci j fers ,
waarmee de gewenste ontwikke
ling kan worden onderbouwd.
Veel boeren t wij fele n aan de
juisthe i d van de basisgegevens ,
die het LEI gebruikt voor haar
s t atistische berekeningen .
Ee n praktisch voorbeeld : i n
lDllart wa s Minister Br aks in
Vee ndam . I n Veendam h i eld hij
e en ver haal waarin ook de
boerenkomens aan de orde kwa
men . De door Braks genoelllde
inkomen s zijn door het LEI
op ' p a chtbas i s ' berekend .
Dit komt erop neer , dat in
het l i ch t van de werkeli jke
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verho udingen op de boeren
bedrijven i n e~n g~t deel
van het Noorden , de door
Br a k s gehanteerde boerenin
Itomens aan de hoge tot zee r
hoge kant zijn . Basi s c i j fera
voor verha len van Braks
worden door he t LEI verschaft".
Nu , in 1984 , kent de Nederland
se l andbouw op grond va n boven
geschetste ontwikkeling een
aantal hoofdproblemen . De
Neder lands l andbouwpol i tiek
liltelt bindende normen, waaraan
de l e vens vatbaarhe i d van de
verschillende typen l andbouw
bedri jven wordt gemeten . Be
dri jven , die n i e t aan dez e
no rmen kWlnen vo ldoen,
worden a f ge sch r e ven . Dit l e i dt
tot verdere uitstoot van arbeid.
Dit verlies van a r beid spla a t s en
gaat niet DjeE! r geruisl oos.
I lDIlIe r s , buiten ëe l andbouw
kwmen deze mansen n iet meer
worden opgevangen.
De overproduktie op Europese
schaal, waarin Neder l and qua
veeteelt (P'le lkveebouder i jl aan
de spits loopt", l e ver t , het
is hopenl ijk bekend , grote
financieri ngsprobl eP'len op .
oe gevolgen worden op de
boereninkomens afgewenteld .
I lIIlD8ra z ij, aldus de politiek ,
zo r gen voor de o verproduktie .
Hi e rbi j vergeet de politie k, dat
de voorwaarde n voor deze bestaande



ontwikkeling, doOr haarzelf
zijn ontwikkeld en gestuurd. De
laffe houding van veel politici
in deze is veel boeren een
doorn in het oog.
Tot zover een achtergrond voor
de volgende paragraven.

ontwikkelingvan
hetenergieverbruik
wat is energieverbruik än de
landbouw? Gangbaar zijn de
volgende kriteria: direkt en
indirekt energieverbruik. Onder
direkt verbru1k valt het ge
~van olie, aardgas en elek
triciteit op de boerenbedrijven
zelf. Indirekt verbruik is het
gebruik van olie, aardgas en el
ektriciteit voor de produktie
van bijv. kunstmest, krachtvoer
en machines.
De tu1nbouw is de grootste di
rekte energieverbruiker• Wordt
de indirekte energie meegerekend,
dan komt de veehouderij op de
eerste plaats.
Ideaal zou zijn, wanneer de ener
giebalans in de landbouw in. eveli
wicht is. Zoals zal blijken is
dit niet het geval.
wanneer de landbouw u1t oogpunt
van energieverbruik wordt be
oordeeld, kan als kriterium
gelden: lIlinimaal verbru1k van
fossiele energie per eenheid
produkt. Ideaal is in dit op
zicht ·een produktie met alleen
maar strolllingsbronnen als
zonne-energie; wind- en water
kracht. Lange tijd benaderde
de landbouw dit ideaal. Zonne
energie was de basis van vrijwel
alle aktiviteiten: plantaardige
en dierHjk~ produktie, mest
produktie, landbewerking met
behulp van paarden, verwarming,
pyoduktie van houten· werktuigen
en bouwmaterialen. voor de
verwerkinq van graan en hout
werd gebruik gemaakt van wind
en waterkracht.

·Tóenemende specialisatie leidde
tot zogenaamde 'lIIOnocultures' ;
qrote gebieden waarin overwegend
één en hetzelfde produkt werd
aangebOuwd. Het in deze tijden
ongenuanceerd gebruik van be
strijdingsmiddelen doet de
milieubeweging spreken over de
I gifgolf van de jaren zestig,'.
Meer produktie leidde tot
ove%produktie binnen de EEG.
Via een ingewikkeld s~lsel

vail regelingen werd vanaf plus
minus 196~ de landbouw binnen,
de EEG beschermd tegen versto
rende invloeden van bu1ten.
Het oorspronkelijke doel van de
Europese landbouwpolitiek,
'produktie naar behoefte' van
een betaalbaar voedselpakket,
tegen een redelijke beloning
van de boeren, werd al spoedig
verlaten. Op Europese schaal
werd (en wordt) overproduktie
gerealiseerd. Hieraan viel
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immers geld te verdienen voor
de verwerkende industrie èn
de overheid. De ontwikkeling
van de verwerkende industrie
nam e,en grote vlucht. De over
heid streek deviezen op uit
exporten. Voor de boeren be
tekende deze ontwikkeling, dat
zij deqradeerden tot grondstof
producenten. Aantoonbaar zijn zij
tot speelbal van de belangen van
de verwerkende industrie gewor.,
den.
In oorsprong paste de 'landbouw
politiek zich bij de 'natuur
lijke' landbouw-economische
ontwikkeling aan. De laatste
tientallen jaren heeft de staats
bemoeienis zich uitqebreid tot
alle facetten van de landbouw
en veeteelt. Twee belanqrijk.e
instrumenten staan de overheid
hierin bij: de landbouwvoor
lichtingsdienst en, ,meer indirekt,
het Landbouw Economish'Instituut
(LEI). De landbouwvoorl1chtings
dienst kan worden gezien als
een politiek instrument, waardoor
de aanwezige ontwikkelingen, sa
men te vatten als schaalvergro
ting" ineen de overheid welge
vallige ontwikkeling worden
gestuurd.
Energetisch voordelig was
eveneens, dat een groot deel
van de produktie op de be
drijven zeif·werd geconsumeerd.
Wat van de inheemse landbouw
ol' de markt werd gebracht
werd vervoerd over relatief
korte afstanden. De hoeveel
heden'fossiele brandstof
(turf, hout), die werden, ver
bruikt voor verwarlllinq waren
onbeduidend. De turfas u1t
de 'steden, in bepaalde delen
van Nederland op ,grote schaal
gebruikt, leverde mineralen
aan de grond. Hiérl:1ij ging
het niet om de energieinhoud
van de turf. In deze, vaak
overgeromantiseerde tijden,
was de landbouw energiepro
ducent door verschaffing van
paärdekrachten (PK' sl.

oorzaken
In 1950 verbruikte de landbouw
evenveel fossiele energie als
aan (op)eetbare energie, in de
vo:rm van landbouwprodukten
werd afgeleverd. Ten opzichte
van een ~oeger tijdstip be
tekent dit een sterke tQename.
In 1970 was het aandeel van
de fossiele energie al meer
dan tweemaal zo groot. Tussen
1950 en 197Ö nam de hoeveelheid
geproduceerd en,ergie met 10%
toe. De hoeveelheid gebruikte
fossiele energie steeg tussen
1950 en 1970 ~t maar liefst
234%. om verschillende rede
nenen is deze berekening aan
de lage kant.
Voor het krachtvoer (een vee
houder) is ,bij deze bereke:-

ningen uitgegaan van de I ver
brandingswaarde'. De verrassend
grote hoeveelheid energie, no
dig voor vervaardiging en
transport is niet meegerekend.
Welke faktoren zijn verantwoor
delijk voor het toenemend ver
bruik van energie?
Eén van de vroegste oorzaken was
vervanginq van wind- en waterkracht
door kolen en olie. De opmars van
de kunstmest is een veel belanq
rijker oorzaak. Met .oame 'de ener
rijke stikstof-kunstmest. Kunst
mest werd tot 1945 overwegend
in land- en tuinbouW· verbruikt.
Nà 1945 ook in de weidebouw,
waar het verbruik nog steedS
toeneemt.
Een derde faktor is het fllechani
seringsproces. In het begin
werd menselijke arbeid door paar
de kracht vervangen. Na de Tweede
Wereldoorlog werd het paard
vervangen door machines, aange
dreven doOr bijv. dieilelolie.
Tenslotte is ook de 'gestoOkte
tuinbouw' een energievreter.
Aan het eerder vermelde kracht
voer is een ander, ;!.nteressant
verschijnsel te koppelen. De
grondstoffen voor dit produkt
komen uit de Derde Wereld en de
VS. Dit betekent, dat het feite
lijke areaal, waarop veehouderij
in ·Nederland wordt bedreven veel
groter is dan het weidtopperVi"äië
in NederllUld zelf.
De Nederlandse veehouderij is te
beschouwen als een veredelings
industrie, waarvoor, volgens
de landbouwautoriteiten, kra'Cht
voer een onmisbare voorwaarde
is. Overigens past dit beeld
uitstekend in het traditioneel
patroon van de NederJ,andse
economische ontwikkeling. Gezien
de Nederlandse economischege
schiedenis is hièr niets nieuws
aan.

veeteelt
omstreeks 1880 kwamen grote
graanexporten vanuit Noord-Amerika
op gang. Eén en ander qinq tegen
concurrerenCIe pr1Jzen mee ae
Europese granen. Dit kon ge
beuren, omdat dè nieuwe tech
nologische ontwikkelingen op
het maagdelijk, uitgestrekte
prairiegebied onmiddellijk
werden toegepast. Gevolg W;lS

een verschuiving binnen de
europese landbouw van 'land-
bouw' (granen) naar veeteelt.
Dit was een stap naar groter
energieverbruik. Bij de om
zetting van plantaardige in
dierlijke biomassa gaat veel
energie verloren in de VOrtll
van 1ichaamswa:rmte. Econo-
misch was deze verschuivinq
aantrekkelijk. Dierlijk eiwit
brengt aanzienlijk meer geld
op dan plantaardig eiwit. Ook
in het begin van de dertiger
jaren valt een vergelijkbaar
verschijnsel te constateren.



samengevat
De ~naJlle van het energie
verbruik gaat zo snel in de
landbouw, dat wetenschappers
voorgesteld hebben de definitie
van landbouw te veranderen.
was de definitie eerst (grof
weg): omzettiIJg van zonnrener
~~P.rs~erbarechem1sche
oId~&ètiiNölHrHel 'nu spreekt men van
omzetting van fossiele energie
in oonsumeerbare chemische
energie.

Vaak .wordt de kreet gehoord;
'De landbouw is een bescheiden
energieverbruiker • Slechts
6' van het totale energie
verbruik wordt in de landbouw
opgestooktl
Echter deze 6' komt overeen
met het benzineverbruik van
het nationale autopark. Daar-
bij is geen rekening gehouden
IIlElt het indirekt verbruik
dat nog eens 40' hoger ligt.
Verder blijkt in Europa het ener
giever:bruik in de landbouw
sneller te stijgen dan in enig

andere sektor. De landbouw
heeft zich ontwikkeld tot een
grote consument van fossiele
energie +).

+) Met dank aan Wouter van der
Weijden (centrum voor landbouw
en milieu). Naast een aantal
andere (historische) brgnnen
is dankbaar gebruik gemaakt
van zijn artikel 'De landbouw
als ~gelijke spil van het
milieubeheer, 3, 1980. In:
cahiers bio-wetenschappen en
maatschappij. steef vanduin

KERNCENTRALESAAN DE EEMSHAVEN
J EEMSHAVEN VOORKEURSPLAATS---~

De Rijksplanologische Dienst (RPD)
heeft een rapport gemaakt over de
gevolgen van de energievoorziening
voor de omgeving. In dit rapport is
o.a. nagegaan waar eventueel nieuwe
kerncentrales gebouwG zouden kunnen
worden. De Eemshaven staat bovenaan
de l1.jst.
De RPD houdt zich in opdracht van
de overheid bezig met planning. de
invulling van de ruimte. die er in
Nederland is. Een kerncentrale legt
beslag op de ruimte. Naast de kern
centrale zelf moet er rekening ge
houden worden met een ernstig onge
luk en daarom oeten er in de buurt
van een kerncentrale weinig mensen
wonen. De RPD bekijkt hoe wonen.
werken en bijv. kerncentrales op
elkaar zijn af te stemmen.
De RPD is eind 1983 begonnen met
het maken van een advies voor de
regering over de brede maatschappe
lijke discussie. De regering ge
bruikt.dit advies bij het besluit
over de b.m.d. dat in september ge
nomen zal worden. Het advies is
klaar. Wat zijn de belangrijke pun
ten ?
De RPD heeft de ruimtelijke aspek
ten vergeleken van twee energiesce
nario's, van twee mogelijkheden om
in de toekomst aan energie te ko
men. ZOwel het energie-scel'lario van
het Centrum voor Energiebesparing
(nadruk op goed energiegebruik;
geen kerncentràles) als het zogehe
ten Industriäe1 Herstelscenario
(groei energieverbruik; wel kern
centrales) zijn bekeken. Daar komt
een belangrijk resultaat ui~. De
RPD stelt namelijk dat 'zuiver in
ruimtelijk opzicht' het energiebe
sparings-scenario aantrekkelijker
is dan het industrieel-herstel-sce
nario. Dus: de RPD beveelt de rege
ring niet aan om kerncentrales te
bouwen. Daarom wi1de de regering
het rapport niet officee1 openbaar

maken en was er een lek nodig om de
zaak in de publiciteit te krijgen.
Als de regering echter toch kern
centrales wil. waar zouden die moe~

ten komen? De RPD heeft een lijst
opgesteld van mogelijke vestigings
plaatsen. De Eemshaven staat boven
aan: het,;s een 'voorkeursplaats'.
Op zich is dit niet verwonderlijk.
aangezien de regering in 1977 ook
al een voorkeur voor de Eemshaven
had. Maar later kwamen er plannen
om een aanlandfngsplaats van vloei
baar aardgas te maken aan de Eems
haven. Daardoor was de Eemshaven
volgens de nota Energiebeleid. deel
3. uit 1980. niet meer bij de meest
geschikte plaatsen. De aanlanding
van vloeibaar aardgas ;s nu echter
van de baan. Vandaar dat de E~ha
ven terug ts als geschikte vestf
gingsplaats.'De RPD vindt wel. dat
er een onderzoek moet gebeuren naar
de gevolgen van een ernstig ongeluk
met een kerncentrale voor de Wad
denzee. Of de Eemshaven af valt.
als dat onderzoek niet positief
uitvalt. staat er.echter niet bij.
Behalve de Eemshaven zijn Borssele
en plaatsen aan het IJsselmeer ge
schikt voor de vestiging van kern
centrales. zegt de RPD. Wat Borsse
le betreft merkt de RPD echter op.
dat er 80.000 mensen wonen op 8 tot
13 kilometer afstand. Bovendien is
in Zeeland de loop van de wegen zo,
dat men bij een evakuatie vanwege
een ongeluk eerst richting kerncen
trale moet gaan. voordat men zich
echt uit de voeten kan maken. Daar
kunnen we uit afleiden. dat de RPD
niet onverdeeld positief is over
Borssele.
Aan het IJsselmeer zijn er vier mo
gelijke vestigingsplaatsen: Flevo
Noord. Ketelmeer. Westelijke Noord
Oost-polder-dijk en Wieringermeer.
Bij een ernstig ongeluk worden vol
gens de RPD zeer belangrijke funk-

ties van het IJsselmeer aangetast.
als visserij. recreatie en drinkwa
tervoorziening. Daarom is volgens
de RPD onderzoek gewenst naar de
noodzaak tot het aanleggen van spe
ciale waterbekkens voor noodsitua
ties. Ook de gevolgen voor de land
bouwgrond rond het IJsselmeer en
voor de drinkwaterprojekten bij An
dijk en Enkhuizen zouden bekeken
moeten worden.

plaats voor drie
Kortom: de beste vestigingsplaatsen
voor kerncentrales hebben niet uit
sluitend goede eigenschappen. De
RPD steekt geen loftrompet over
kernenergie af. Als de regering het
toch zou willen. is er volgens de
RPD aan de Eemshaven plaats .v.oor
drie kerncentrales. De vestiging
van kerncentrales is echter niet
zonder gevolgen. Er'moet voorkomen
worden dat er zich tot op enkele
kilometers afstand industrie ves
tigt. Ook de vaar-recreatie. die
bij de Eemshaven in opkomst is.
llOet verboden worden. Het beeld
doemt op van een Eemshaven die. op
een paar kerncentrales na. leeg en
uitgestorven is. Geen pretti g
VQOruitzicht. Voldoende reden dus.
om in verzet te komen.

'l<I()l\°:eotltlE,E.
U kunt Atoomalann ondersteunen
door een abonnement te nemen of
donateur te worden.

I Abonnementen zijn 112.-- per
jaargang.
Gironummer 4454100 t.n.v. pen
ningmeester tijdschrift Atoom
alano te Veendam. -
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KERNCENTRALES DICHT
~-ATOOMAFVAL IN ZIJPE Of IN ZOUTKOEPELS Of ..

Op 19 april j.1. is de nota 'Radio
aktief afval' van de minister van
Milieubeheer, Winsemius verschenen.
Hij wil opslag van atoomafval op
landen later in zoutkoepels. Een
vreemde nota. We 'bespreken deze no
ta uitgebreid.

afvalbeteid.
In de nota 'Radioaktief afval'
wordt volgens de minister 'een uit
eenzetting gegeven van het naar
huidig inzicht in de 'komende decen
nia te voeren radioaktief afval be
leid.' Ook bevat de nota een over
zicht van het afvalbeleid in enige.
landen en een lijst met 'relevante
publicaties' (p.5) over radioaktief
afval. Om met het laatste te begin
nen: de lijst met relevant~ publi
caties bestaat uitsluitend uit ge
schriften, waarin met geen woord
twijfel wordt geuit aan de opslag
van atoomafval boven of onder de
grond. Zo wordt bijv. het boek 'A
toomafval in beweging' of het ver
slag van de controversezitting over
atoomafval tijdens de brede maat
schappelijke discussie niet ver
,meld. Met andere woorden: slechts
die pub1icatiés zijn relevant. doen
er toe, die passen in de lijn van
de overheid. dat OPSlag van atoom
afval geen probleem is. Studies die
tot andere konklusie komen worden
ais niet terzake verzwegen. Deze
eenzijdige kijk heeft invloed op
het afvalbeleid dat de reqering wil
voeren.

doelstellingen
Het afval beleid moet volgens de mi
nister voldoen aan een aantal uit
gangspunten. Elke blootstell ing aan
straling moet zo beperkt worden ge
houden als redelijkerwijs mogelijk
is: OOk mag de vastgestelde limiet
dosis niet worden overschrede.n.
(p.5). De vraag is echter: wat is
redelijkerwijs mogelijk en wie be
paalt dat? Gegeven het feit dat de
regering kritische publicaties over
atoomafval verzwijgt. moeten we
vrezen dat de voorstanders van a
toomenergie bepalen wat redelijk
is. Het alternatief. nl. geen a
toomafval maken blijft zo buiten de
discussie. Dat lijkt met niet rede
lijk.
Het afval beleid van Winsemius be
slaat de tijd tot het afval niet
meer radioaktief is, ofwel een ver-
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wijderingsmethode is toegepast,
'waarbij de kans dat een onaan
vaardbare hoeveelheid aktiviteit in
een biologische kringloop terecht
komt. verwaarloosbaar klein is'.
(p.6). Dus het afva1beJeid gaat o
ver opslag tot dat de radioaktivi
teit verdwenen is. of er geen ge
vaar meer bestaat. Ook hfer de
vraag: wie beslist dat de kans ver
waarloosbaarklein is dat een on
aanvaardbare hoeveelheid radioakti
viteit in een biologische kringloop
terecht komt. Wie beslist wanneer.
een hoeveelheid onaanvaardbaar is.
Kortom, de doel~tellingen van het
afval beleid zijn vaag.
Winsemius weet te melden. dat uit
onderzoek is gebleken dat de hoe
veelheid radioaktivitèit niet we
zenlijk te verminderen is (p.6).
Dat is onzin. In het onderzoek waar
de minister naar verwijst is slui
ting van de k~rncentrales buiten
beschouwi ng gelaten, in opdracht
van de minister. Dan kan de hoe
veelheid inderdaad niet wezenl~jk

verminderd worden. Winsemius 'ver
geet' dat door· sluiting van de
kerncentrales dé hoeveelheid radio
aktiefafval wel terdege wezenl ijk
verminderd kan worden.

een opslagplek
Winsemius wil êên opslagplaats voor
al het afval. Dat is v.oordeliger.
terwijl ook de afvalstroom dan, goed
beheersbaar zou zijn. Die opslag
plaats zou 20 hektare groot moeten
zijn. Winsemius wil opslag in ge
bouwen op of vlak onder het aardóp
pervlak. Het voordeel ~aarvan is
volgens de minister de beheersbaar
heid en contro1eerbaarhei~. Een
deel van het licht- en middelaktief
afval kan als de aktiviteit voh
doende is vervallen. als niet-radi
oaktief afval worden afgevoe~d:
'men moet daarbij denken aan op
slagtermijnen in de orde van 100
jaar' (p.lO). Hieruit kunnen we
concluderen dat de opslag boven
gronds 100 jaar zal duren.lIl1lar het
kàn ook meer of minder zijn. De
termijn van 100 jaar wordt. ook ge
noemd op p.14.
De minister merkt op, dat het
'technische voordelen heeft' het
kernsp1ijtingsafvaJ 'gedurende eni
ge tientallen jaren op te slaan' op
een wijze die voorziet in voldoende
warmte afvoer'. (p,.10~. Dit bete
kent, dat de warmte dle een zout-

koepel te verduren krljgt mlnder
is. als het afval tientallen jaren
eerst bovengronds is bewaard. Maar
of er ook nadelen zitten aan tien
tallen jaren tussenopslag, daarover
heeft Winsemius het niet. Volgens
Winsemius bestaat er bij de~e op
slag geen gevaar voor mens en mili
eu (p.13). Maar wat is 'geen ge
vaar', als onbekend is waar Winse
mius deze 'wijsheid' vandaan haalt?

keuze opslagplaats
Volgens Winsemius moet voor 1 janu
ari 1986 een beslissing genomen
worden over de vraag waar de op
slagplaats komt; voor 1 januari
1989 wordt met de opslag begonnen
(p.12). Hoe komt men tot de keuze
voor een opslagplaats?
De regering' zal een Commissie Loca
tiekeuze Opslagfaciliteit Radioak
tief Afval instellen. die de op
dracht krijgt de regering te advi
seren. Oe~e commissie 'zal bestaan
uit een klein aantal leden die over
een grote bestuurlijke ervaring be
schikken'. Niet bekend is. of ook
mensen die kritisch staan tegenover
kernenergie in de commissieopgeno
men zullen worden. Ook is niet dui
delijk of de commissie in het diep
ste geheim of juist in de openbaar
heid zal werken. Het lijkt me een
rotklus, die deze commissie krijgt.
Probeer maar een een gemeente te
vinden, die de komende 100 jaar.
dus tot het jaar 2089, een opslag
plaats VOGr het afva·l wil.
De commissie die de regering moet
adviseren, zal moeten beginnen met
een ware strooptocht door Neder
land, op ~oek naar een opslag
plaats. De commissie zal mogelijke
geschikte opslagterreinèn moeten
vergelijken aan de hand van een
àanta1 aspecten van ruimtelijke or
dening. Daarbij 'kan gedacht worden
aan': aanwezigheid woningen. mate
vaD verstedelijking. ligging ten
opzichte van waterwin- en natuurge
bieden, nabijheid toeristische cen
tra, transportroutes. streek- en
bestemmingsplannen(p.14). Opvallend
is dat bij de keuze van een vesti
gingsplaats x 'kan worden gedacht'
aan genoemde factoren. Of er aan
wordt gedacht is de vraag. Tevens
is het volstrekt onduidelijk hoe
zwaar de verschillende factoren we
gen. De Criteria voor de keuze zijn
~ .IJ'I!I ,.,. /5 ---J"



BIOGAS BOEREN
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Eind jaren ' 70 ontstona er een
q%Oeiende be langstelling voor
bet produceren van biogas. een
duurzame ener'iJiebron op basis
van afvalprodukten , ui t or ga 
nisch afval. Wat de toepassing
op boerenbedrijven betreft gaan
de zaken niet zo snel al s ver
wacht. Er draaien nu zo'n 2S
biogaslnstall aties e n vo lgens
de elqenaar-boeren wordt er
de komende j a r en ee n )cr1 t1ek
punt bereikt . Er zijn een aan
t al problemen en de produktie
valt BDms te9'!n. KaIIt er geen
doorbraak dan ziet de toekomst
voor een bi ogas unie e r so mber
uit.

het principe
Een aantal jaren geleden werd
he t vergisten van organisch
lIl4teriaal een grote toekomst
voorspeld. Rioolwater , Itoe le-,
kippe- of varkensmest , aard
appelmeel a fw l e ee , alle
afval stromen die hoofdzakelijk
uit orqanisch materiaal. be
s taan kunnen l n een a f qeslo
ten tank door bakterlên omge -
zet worden in methaanglls en kool
dioxyde . Evenals aardgas kan
biogas d1rekt gebruikt worden
yoor verwarming, e lektrici
teitsopwekking etc. 011e
en gas werden schaars en
dus duur , _ardoor het aantal
i nstallaties zicb naar ver-

wachtinq s ne l uit zou breiden .
Belaas bleken er de nodige
technische problemen op te
treden en i s bi ogas f inan
cieel-ekonom1sch nog maar
In welniq qevallen rendabel.
Voo~ een aanUl toepassingen
is dit wel het geval. Riool 
waterzuivering gebeurt s teeds
-er anaeroob , d.w .z:. onder
af"wez1gheid ~ zuurstof. Tot
nu toe werd de org-anlscbe
f r aktie afqebroken door zuur
s tof door te blazen.

Di t kost e nerqi e . Een biogasi n
stallatie l evert energie, waar
van een deel we l ·nodig i s om
de tank op tem8!ratuur te
houden (+30-35 cl . In de i n
dustrie di. l andbouwpr oduJtten
verwerkt komt anaerobe verqls
ting redelijk op gang. De
centrale Suikermaatschappi j
i n Noprd-Bolland beeft s inds
kort een .qrote bioqastank in
bedrijf. OOk AaVe lle experimen
teer t al een ti jdje i n Foxhol
met het verqisten van afval
water van de aardappelmeel 
fabr iek. Een aantal veeslachte
ri jen ia bezig hun b loederige
afvalstromen nutUg te qebrui ':'
ken, door er ook bi09as van te
lIWten . Bet zi jn nog maar kleine
installaties . maar de ervaringen
d j n qoed zodat in de indus
tri " le _ktar wel uitbreidinq
te verwachten is .

stand van zaken
Hoe s taat het nu met het gebruik
van biogastanks op de wat klein
s chal i ge r boerenbedri jven.
zoalill gezegd staan er in Neder
land onqeveer 25, die b i jna a l
l emaal tussen ' 78 en ' 81 qe
bouwd :djn. Van deze 25 staan
er 12 bij 1D81kveebedrijven. B
bij varkensfokkeri jen/meste
rijen en 5 bi j qemengde bedrij
ven _ t koabinaties van varkens .
koeien , kippen etc . Boewel alle
ins tallaties van elkaar ve rschi l
l en i.8 de opbouw in grote li jnen
wel hetzelfde . Centraal staat
de vergistinqstank (zie fiquur 1) .
DeZ~ varieert3in volume van
BOm tot 350m bi j de bestaande
I ns talla ties. De I nves terinqen
liqqan nu nog zo hooq dat al
l een grote boeren IDet meer dan
100 tot 150 koeien of 1500 tot
2op<l varkens een bloqastank aan
s chaf f en .

Het IIlIlteriaal waar ze van ge
maakt d jn, is in de meeste
gevallen ~lIlIlilleerd s taal
(1 9 geva llen). soma beton ( 4)

of kunststof (21 . Bet vo lurrte
is afhankelijk van de hoe
veelheId _st die verwerkt
lIXle t worden en de benodigde
verbl1jftijd in de reaktor.
Tot nu toe wordt Ó8 IIll!Ist m1nI 
lIlIlai 15 tot 20 daqen in de
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reaktor gehouden om een ZQ

hoog lJOgelijke gasprod\lkt1e
per m mest te halen. Bij de
eerste types llevond zich
een drijvende gaskap op de
tank om het gevormde biogas
op te slaan. Bet gewicht van
de kap zorqde ervoor dat bet
qas onder druk kwam te staan.
De kap was echter moeilijk
te isoleren, er koekte mest
aan tussen de silowand en de
qaskap en het volume was te
klein om redelijke hoeveelhe
den methaangas op te slaan.
Vrijwel alle latere types
gebruikten aparte opslaq
vaten of zakken.
V<muit de mestkelder wordt
drijmest inde tank gepompt
en de uitgegiste mest wordt
af.gevoerd naar èen silo of
kelder.
De tank zelf moet geroerd
en verwarmd worden en hier ko
men ook gelijk de problemen
011I de hoeJckijken. Hier kom
ik noq op terug.
Hl!!t biogas. dat voor zo'n 70\
uit methaanqas bestaat wordt
bij ruim de helft van de
bestaande installaties opqe
vangen in een qrote gaszak.
De· inh~ud varieert van 100 tot
1000 m en zelfs dan moet nog
vaak qas afqebh.zen worden als
er weiniq gas gebruikt wordt.
op het bedrijf.
Het qas wordt direkt gebruikt
om de woninq en stallen te ver
warmen.Daarnaast is er noq qa8
nodiq om de mest op temperatu.ur
te houden. (ca 25-30\ van de op
brengst.) Bij de meeste boeren
is de gasprodukt1e zodanig dat
er een elektriciteitsgenerator
opdraait die het bedrijf van
stroom voorziet. Een teveel aan
elektriciteit wordt soms terugge
ll!!verd aan het net. De vergoeding
hiervoor van bet elektriciteits
bedrijf is laaq en de eisen zijn
hoog. De meeste boeren proberen
dan ook zoveel stroom ~ produ
ceren als ze zelf nodig hebben,
aangezien ze met terugleveren
aan het net IQet verlies lijden.
De restwarlllte van de motor kan

Figuur 1

weer gebruikt worden om de mest
te warmen (WArlllte kracht koppe
ling) •

problemen
Klaas Doornbos in Aduard heeft
nu bijna 2 jaar een 150 kuub
qrote bioqast$nk. In vol be- 3
drij f levert de tank ong. tSam
gas per dag Eln heeft de boer
voldoende om zowel elektriciteit
op te wekken als zijp gebouwen
te verwarlllen. 'Ik zal niet zeggen
dat het een mislukking is, wel
dat hij noq niet af is. Bet ver
gistinqsproces op zich levert
geen enkel probeleem op, er zijn
met deze inst.allatie alleen
veel financiêle en technische
ongelukken gebeurd'. Volgens
hem is het nu niet. zo interes
sant meer biogasinstallaties te
bouwen. Oe markt is ingestort,
doordat de olie minder duur is
geworden en de technische pro
blemen groot zijn en hij is er
gemiddeld wel zo'n 10 uur per
week mee bezig.
Veel bioqastanks bleken meer dan
25 tot 30\ van het geproduceerde
gas nodig te hebben all op tempe
ratuur te blijven, ondanks de
grondig:e isolatie. Bij een
deel viel de gasopbrengst tegen·.
Er werd soms maar 50-75' van
de verwachte boeveelheid gevormd.
De gaszak heeft nog wel eens last
van lekkages en in enkele geval
len is hij zelfs weggewaaid.
Het biogas bevat zwavelwaterstof
(82$), een n09al agressief gas.
De gaskop wOJ:dt aangetast, lei
dingen worden zwart en c ,v.in
stallaties moeten z:egelmatig
.schoongemaakt wordeJl. Vooral
het uitlaatsysteem van de gas
lIIOtor heeft er veel onder te
leiden. tn een half jaar
tijd was de oliepeilstok van
de gasmotor in Aduard doorge
rot. De afdeling Technische
Chemie van de R.U.G. is bezig
een systeem te ontwikkelen 01D
het H2S uit het qas te zuive
ren. JJiimenkort wordt hiermee
in Friesland qeëxperimenteerd.
De mest moet gerOElrd worden
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om het ontstaan van drijf- en
bezinklagen tegen te gaan.
Een dikke koeklaag neelllt ruimte
in beslag en verstopt de hele
zaait. om de mest te mengen zijn
er een aantal systemen in ge
bruik:
- de inhoud van de tank kan
worden rondgepoDpt. Hierbij tre
den regelmatig: verstoppingen
op, omdat mest sterk de neiqing.
heeft tot klonteren en bezinken.
- er kan gas van onderen doorge
blazen worden. Je moet dan pom
pen hebben die bestand zijn
tegen de bijtende werkinq van
het B2S in het biogas.
- via qasdruk kan de mest in
de mengruimte 'gedrukt worden
en telkens teruq laten vallen.
- het installeren van roer
mechanismen in de tank. Mest
is korrosief en bovendien
moet je zorgen zo weinig: mo
gelijk apparatuur in de tank
te bouwen ~t je er vaak
moeilijk in kan voor kon
trole. De zaak moet i_rs
zuurstof vrij blijven.
Tot nu toe lijkt rondpompen
en gas doorblazen goed te
voldoen.

praktijk
In de praktijk betekend dit voor
veel bioqasboeren dat hun instal
latie rege1lllatiq probleaen qeeft
.die wel oplosbaar zijn, maar tel
~ns geld en tijd kosten. Voor
veel van hun is dit niet zo eJ:q
omàat het voor bun. een st\lk ide
alisme en/of hobby!sme is. Bet
houdt wel in dat voor bet meren
deel van de boeren die er puur
financieel en ekonomisch 'tegen
aan kijken de dreBlP81 hoo'1 blijft.
Een komplete installatie kost
al snel 80.000 tot. 150.000 qul
den met tó~en. Zoiets qeef
je niet .zaaaar uit, zelfs niet
als je kunt rekenen· op 40 ..
investeringskosten sub&idie.
Daar komt llOq bij dat de over
beid meer met ·mestovez:schot
problemen nt, waar bioqasin
stallaties op zich niets aan ver
anderen. De mest wordt qedeelte-
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'KERNENE·RGIE EN KER·N WAPENS
Io----EEN DODELIJKE TWEELING . ~

Nog ma~r al te vaak wordt de rol
van zgn. vreedzame kernenergie bij
de Produktie en de verspreiding van
kernwapens ontkend. Ook de vredes
beweging ziet nog te weinig dit
verband. Het zou zowel de vredesbe
weging als de Anti-Kernenergie-Be
weging (AKB) versterken als ze in
hun akties hier meer nadruk op leg
den. In dit artikel wordt aange
toond hoezeer kernenergie en kern
wapens met elkaar verwevan zijn.
Daarna worden enkele mogelijkheden
beschreven hoe een eind aan de
kernwapenwedloop kan worden gemaakt
en hoe we in korte tijd van de
meeste kernwapens af kunnen komen.

een fataal begin
De ontdekking van de splijting van
uranium in december 193~, vlak VOor
het I:!egin van de 2e wereldoorlog,
had op ·geen ongelukkiger tijdstip
kunnen plaatsvinden. Tot rond 1960
lag de nadruk op het gebruik van u
ranium in atoombolmlen. In de2e we
reldoorlog gebeurde dat in de Vere
nigde Staten uit vrees voor een Na
zi-atoombom. o.a. op aandringen van
[instein. Daartoe werd het uiterst
geheime Manhattan-projekt opgezet,
waar behalVe de president, enkele
hoge militairen, betrokken weten
schappers en technici. niemand iets
vanaf wist. Dat begon al uiterst
ondemocratisch en dat bleef ook la
ter. In 1944 werd du.idelijk dat de
nazi's geen atoombom zouden ontwik
kelen, Toch werd het kernwapenpro
jekt voortgezet, uit nationalisti
sche en machtspolitieke overwe.gin
gen, niet alleen in de V.S., maar
ook in Rusland, waar het in 1942
begon. Na de oorlog vonden andere
grootmachten, zoals Engeland, China
en Frankrijk dat ze niet achter
konden blijven en ontwikkelden min
of meer zelfstandig hun eigen kern
wapens.
Werd eerst alleen uranium gezien
als grondstof voor kernwapens. al
vlug werd ontdekt dat plutonium een
nog vernie~igender splijtstof was.
~p Hirosjima werdeeen uranium-bom
gegooid. op Nagasaki een plutonium
bom.
Uranium komt in de natuur voor, in
allerlei ertsen, maar slechts in
kleine concentraties. Zoals wel
licht bekend komt voor kernwapens
alleen de isotoop uranium-235 in
aanmerking, dat echter maar 0.7%
van het natuurlijk uranium uit-

maakt. Voor kernwapens wil men dat
de concentratie uranium-235 (U-235)
liefst 90% of meer is.
Daarvoor zijn verrijkingsfabrieken
nodig. Vandaar het belang ervan
voor potenti~le kernwapenlanden.
Plutonium.komt niet in de natuur
voor, Het ontstaat uitsluitend tn
kernreaktoren doorneutronenstrla
ling uit een andere uranium-iso.
toop, uit U-238.
Het in kernreactoren ontstane p1 u
toni~ kan alleen in zgn. opwer
kingsfabrieken uit de splijtstof
gehaald worden. Er zijn al -een ze
vental niet-kernwapenlanden die op
werkingsfabrieken in bezit of in
aanbouw hebben.
Plutonium is -de brandstof voor
kweekreactoren en het WOrdt tegen
woordig ook steeds meer, gemengd
met uranium, als brandstof in 'ge
wone' kerncentrales gebruikt. Voor
kernwapens gebruikt men het liefst
plutonium dat voor 90% of meer uit
plutonium-239 bestaat.
Zo z.ien we dat voor kerncentrales
en kernwapens zowel de twee voor
naamste grondstoffen, uranium en
plutonium. hetzelfde zijn, als ook
de twee voornaamste technieken: de
verrijkingsfabri~k en de op~r~

kiogsfabri ek.
Zonder urani UIl geen ker.nreactoren
eh geen IAraniulllboQlnen; zonder kern
reactoren geen plutonium en dus
geen plutoniumbommen.

H-bommen
In feite is het verhaal nog i:ets
ing~wikkelder, omdat er niet alleen
uranium en p1utool,um-bonmen zijn.
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Een groot deel van het huidige
kernwapenarsenaal bestaat uit H
bommen. H staat voor Hydrogenium,
de moeilijke naam voor waterstof.
Waterstof kent, om het ingewikkeld
te maken., drie isotopen: H..t , de
gewone waterstof, zoals cfiëln wa
ter voorkomt; H-2, deuterium of
zware waterstol'ëIat in heel kleine
concentratie in al het water voor
komt en H-3, tritium, dat kunstma.
tig gemaakt moet worden.
In H-bommen Wórden twee waterstof
isotopen, deuterium en tritium tot
samensmelti.ng gebracht. Dat kan al
leen bij zeer hoge ~eratuur en
druk. Daarvoor moet. ais 'slaghoed
je', een uranium- of plutoniumbom
gebruikt worden.
De H-bom bestaat in feite dus uit
een uranium- of plutoniumbom, plus
een H-bom.
De krachtigste H-bommen zijn bov~n

dien omringd door een mantel van
bijna zuiver U-238~ zgn. verarmd u
ranium. dat als afvalprodukt uit
verrijkingsfabrieken komt.
Bij de geweldig hoge temperatuur,
drvk en straling van een ~-bom gaat
namelijk ook U-238 tot splijting o
ver. waardoor de vernietigings
kracht van deze H-bommen enorm
wordt verhoogd. H-bommen noemt men
wel zgn. strategische kernwapens.
Tritium. een van de grondstoffen
van H-bolllilen wordt in kernreaktoren
geproduceerd. door bestraling van
1ithiumstaven die in de reaktorkern
worden geplaatst. In speciale tri
tiumfabrièken wordt het tritium uit
deze staven gehaald.
Deuterium. of zwaar water, wordt in
speciale zwaarwaterfabrieken gepro
duceerd. Zwaar water is ook nodig
voor een bepaald soort kerncentra
les. diE! gebruik maken van onver
rijkt uranium (o.a. in India).
Dat zijn alweer twee dwarsverbin
dingen tussen. kernenergie en kern
wapens:
1. Verarmd uranium, dat ook in Al
melo wordt geproduceerd en 2.
Zwaarwaterfabrieken. -
Tr1t1um 1S voor veel kernwapens on
misbaar. Wat de rol van tritium zo
interessant maa.kt is het feit dat
van 1 kg. tritium na ruim 12 jaar
nog maar de helft over is. Alle
kernwape~s die tritium bevatten,
alle H-bommen dus. moeten daarom na
enkele jaren weer van vers tritium
voorzien worden, omdat ze anders
niet goed meer zouden werken.
Zonder onderhoud en zonder nieuwe
tritiumproduktie zijn binnen 5 jaar



KERNWAPENLANDEN

LAND 1-STE KERNEXPLOSIE TYPE BOM

1. V.S. 1945 Uranium-bom
1945 P1 utoniurn-bom
1949 H-bom

2. Rusland 1949, augustus Plutonium-bom
1952 H-bom

3. Engeland 1952 Plutonium-bom
1957 H-bom

4. Frankrijk 1960 Uranium-bom
1968 H-bom

5. China 1964 Uranium-bom
? H-bom

6. India 1974 Plutonium-bom
7. Israi!l 1979 ?
8. Zuid-Afrika 1979 ?

= niet officii!el.
Bron:'The Atomie Complex', Bertand Goldschmidt.

India

Chinese geleer~en waren in en na de
2e wereldoorlog betrokken bij het
russische kernwapenprogramma. Met
hulp van de russen bouwden de chi
nezen een verrijkingsfabriek. Hun
eerste kernwapen (1964) was daarom
een uranium-bom. Inmiddels hebben
ook de chinezen H-bommen ontwik
keld.

Door de levering van een ivreedza
me' kerncentrale door Canada ~n

splijtstof door de V.S. werd het
Indià mogelijk om plutonium te pro
duceren. De kennis voor de bouw van
een kleine opwerkingsfabriek is in
ternationaal bekend. Iedereen
schrok echter geweldig toen India
in 1974 een plutonium-bom tot ont
ploffing bracht.
India zelf beweert dat het om een
vreedzàme kernexplosie ging. Het
Non-Pro1iferatie-Verdrag staat de
ontwikkeling van kernexplosieven
voor v~edzame doelen niet alleen
to, maar vergt zelfs dat landen die
de kennis daarvoor hebben, die ken
nis op verzoek overdragen aan ande
re landen. Die vreedzame doelen
zijn bijv. het aanleggen van kana
len en bergpassen met behulp van
kernexplosieven. Het is goed ~m

eens wat langer stil te staan bij
dit soort nucleaire verdragen.

China

litaire kernenergieprogramma.
We noemden al het verdrag tussen
Engeland en de V.S. voor de ruil
van plutonium tegen uranium. Hoewel
de engelse overheid tot voor kort
altijd plechtig ontkend had dat en
gels plutonium voor amerikaanse
kernwapens gebruik mocht worden
-het mocht alleen in sneHe kweek
reactoren worden gebruikt- is sinds
kort uitgekomen dat dit toch het
geval is. Door de V.S. is dat be
vestigd. Een 'fraai' geval van mis
leiding is nog dat in 1958 de Cal
der Hall kernreactor plechtig door
de engelse koningin werd geopend en
als de eerste vreedzame kernener
gietoepassing in Engeland werd be
jubeld. In totaal zijn er 8 van dat
type gebouwd. In feite waren deze 8
kerncentrales speciaal gebouwd voor
de productie van militair plutoni
um. De di recteur van de Dodewaard
kerncentrale, ir. Van Erpers Roy
aard noemde deze militaire kerncen
trales een mooi voorbeeld van warm
te-kracht-koppeling. Cynischer kan
het bijna niet. Sinds hun bouw heb
ben ze ruim 30 ton plutonium gepro
duceerd.
In Frankrijk is het de CEA, Commis
sion d'lnergie Atomique, die ver
antwoordelijK is voor het franse
kernwapen- en kerncentrale program
ma. Ook daar staan kernreaktoren
die behalve electriciteit, plutoni
um voor atoombommen produceren. Ook
de verrijkings- en opwerkingsfa- tOf ti d
brieken dienen een dubbel doel. Hetp ra I era lever ragen
snelle kweek-reaktor-programma
staat in elk geval gedeeltelijk in Al vanaf 1945 maakten sommigen zich
dienst van plutoniumproduktie voor zorgen over de verspreiding (=pro-
kernwapens. liferatie) van kernwapens. Het eer-
·Hoe de nederlandse Borsse1e-reaktor ste kernwapenland, de V.S, probeer-
daarbij betrokken zal worden, valt de aanvankelijk uit alle macht de
te lezen in 'Nederland en de Franse kennis en de middelen voor de pro-
bom' • ductie van kernwapens geheim te

houden, vooral vQor Rusland. Dat
lukte echter niet.
Ook al vanaf 1945 bestonden er ver-

Ruim 45 jaar na de ontdekking van
de splijting van uranium zijner nu
officieel 5 kernwapenlanden en on
geveer 50,000 kernwapens.
Alle 5 kernwapenlanden werken druk
aan uitbreiding en verbetering van
hun kernwapenarsenalen. Alleen de
V.S. al willen nog ruim 14.000
nieuwe kernwapens produceren. We
noemen dit: Verticale proliferatie
d.w.z. verspreiding van kernwapens
in de kernwapenlanden zel f.
Horizontale proliferatie is de ver
spreiding van kernwapens naar lan
den die nu nog geen kernwapens heb
ben.
In de V.S. werden en worden de ver
rijkingsfabrieken niet alleen ge
bruikt voor de productie van laag
verrijkt uranium voor kerncentra
les, maar ook voor de productie van
hoog verrijkt uranium voor kernwa
pens en voor kernonderzeeërs. Dat
is mogelijk omdat zowel de militai
~e als de vreedzame toepassing van
kernenergie in de V.S. onder êên
leiding staan. Bovendien mogen de
'erkende' kernwapen1ànden, volgens
het l'lon-Proliferatie-Verdrag,
splijtstoffen uit hun vreedzame
kernenergieprogramma onttrekken
voor hun kernwapenprogramma. Vol
gens een min of meer geheim verdrag
uit 1958 tussen de V.S. en Engeland
leverde Engeland 4000 kg. plutonium
aan de V.S. in ruil voor hoogver
rijkt uranium uit de V.S. voor de
Engelse kernwapens. Dit engelse
plutonium'is en wordt in amerikaan
se kernwapens gebruikt.
Ook Canada heeft in het verleden
plutonium geleverd voor Amerikaanse
kernwapens.
De honderden onderzoeksreactoren
die de V.S. aan andere landen heb
ben verkocht (zoals de reaktoren in
Petten en Delft) leveren hun ver
bruikte splijtstof terug aan de.
V.S., waar het ontstane plutonium
er in militaire opwerkingsfabrieken
uit wordt gehaald en weer in kern
wapens wordt gebruikt.
Van Rusland is officieel natuurlijk
weinig bekend maar het is wel zeker
dat ook daar het vreedzame en mili
taire kernenergieprogramma dooreen
lopen en onder één leiding staan.
In Engeland is dat eveneens het ge
val.
De BNFL -British Nuclear Fuel Ltd
exploiteert zowel kerncentrales,
voor plutoniumproductie, als ~pwer

kingsfabrieken en verrijkingsfa
brieken.
Samen met de AEC -Atomi gEnergy
Commision- is de BNFL verantwoorde
lijk voor het vreedzame en het mi-

dus alle H-bommen onbruikbaar. uaar
~omen We later nog op terug.
Eerst gaàn we eens kijken hoe in de
praktijk in de huidige 5, en waar
schijnlijk al 7, kernwapenlanden de
vreedzame en de militaire kernener
gieprogramma's met elkaar verbonden
zijn.

de kernwapenlanden
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Verspreiding van de 'gevoeligste' nucleaire technologiän in (nog)
niet-kernwapenland.

Verklaring der tekens:
11 = in werking
o = in aanbouw
x = aandeel in franse verrijkingsfabriek (Frankrijk heeft NPV niet

ondertekend) •
R =onderzoek
? ,. onbekend

=waarschijnlijk
- =niet.

=waarschijnlijk in bezit van kernwapens

Bron: De Nuclear Fix. WISE, Amsterdam. 1982.

LAND VERRIJKINGSFABRIEK OPWERKINGSFABRIEK NPV-lid

1. Argentiniä 0 • nee
2. Braziliä 11 0 nee
3. India R • nee
4. Pakistan 0,. • nee
5. Iran 1 ja
6. Irak • ja
-7. Israil R, 11 nee
8. Taiwan R 11 ja
g. Japan • 11 ja
10. Egypte 11 ja
11. Zuid-Afrika • 11 nee
12. West-Duitsland 11 11 ja
13. Nederland • ja
14. Belgiä x 0 ja
15. Spanje x nee
16. Italiä x 11 ja

schillende meningen of en hoe ver
spreiding tegengegaan kon worden.
Volgeos de ene stroming kon de ver
spreiding van kernwapens alleen
voorkomen worden door ook de vreed
zame toepassing ervan te verbieden.
De tweede stroming oordeelde dat de
kennis voor de produktie van kern
wapens niet geheim gehouden kon
worden en hoopte dat internationale
verdragen een kernoorlog zouden
voorkomen. Oe derde stroming was er
van overtuigd dat a. vel"spreiding
van kernwapens door internationale
verdragen tegengehouden of in elk
geval vertraagd kon worden en dat
b. de bevordering van vreedzame
kernenergie de verspreiding van
kernwapens niet in de handwerkte.
Daarop was ook het I Atoms for
Peace' programma van Eisenhower uit
1953 gebaseerd. Oe V.S. garandeer
den de levering van kennis en
splijtstof voor de bouw van kern
centrales. De V.S. handhaafden ech
ter hun geheimhouding op het gebied
van uraniumverrijking en opwerking.
Vooral om hun monopoliepositie op
het gebied van verrijkt uranium te
handhaven. Ook de russen deden dat,
met één uitzondering: de russische
hulp bij de bouw van de chinese
verrijkingsfabriek.
In 1957 werd ter bevordering en re
gulering van kernenergie het IAEA
-Internationale Atoom Energie A
gentschap- te Wenen opgericht. Het
IAEA bood aan ieder land dat lid

. werd hulp aan bij de ontwi kkel ing
van vreedzame kernenergieprogram
ma's.
Na" jarenlang overleg kwam eindelijk
in 1968 het Non Proliferatie Ver
drag tot stand, da~ in 1970 van
kracht werd. Daarbij beloofden de
niet-kernwapenlanden geen kernwa
pens te zullen verwerven. De kern
wapenlanden mochten hun kernwapens
houden, maar ze beloofden te onder
handelen over vermindering van hun
kernwapenarsenalen.
Toen de westerse landen, vooral
Frankrijk, West-Duitsland en Ita
liä, de gevoelige nucleaire techno·
logiän, nl. verrijking en opwer
king, onder de knie kregen, ondanks
tegenstand van de V.S. en deze ook
gingen exporteren, oefenden zowel
de V.S. als de russen druk uit om
die export te verhinderen. Na de
~ndiase kernexplosie in 1974 werd
deze druk steeds groter. Toen dat
niet hielp, zetten de V.S. de ont
vangende landen onder druk om van
hun bestellingen af te zien. Dat
waren o.a , Zuid-Korea, Taiwan, Pa
tistan en Braziliä. Zuid-Korea en
Taiwan annuleerden daardoor hun be
stelling van opwerkingsfabrieken
bij Frankrijk, afhankelijk als ze
waren van de V.S .. Tenslotte stopte
frankrijk in 1978 de hulp bij de
bouw van een opwerkingsfabriek in
Pakistan. Alleen West-Duitsland
zette de levering vaneen verrij
kingsfabriek aan BrazilH! door,
maar beloofde in de toekomst van
dergelijke e~port af te zien. Wel

leverde West-Duitsland aan Pakistan
een zgn. Hexfabriek, onmisbaar om
uranium te verrijken. Oe westerse
landen verdachten de V,S. van be
scherming van commerciäle belangen,
maa.r moesten toch toegeven.
Vooral door de indiase kernexplosie
kwamen in 1975 7 landen tot afspra
ken over export-beperking van nu- ..
cleaire technieken. Dat was de club
van Londen, bestaande uit Canada,
Frankrijk. West-Duitsland, Japan,
Engeland. de V.S. en Rusland.
Later, in 1976, sloten nog 8 landen
zich bij deze club aan: BelgH!,
Tsjecho-Slowakije. Oost-Duitsland,
Italii, Nederland, Polen, Zweden en
Zwitserland. Daarmee erkenden ze in
feite de tekortkomingen van het Non
Proliferatie Verdraq (NP~).

falen van verdragen
~at zijn nu de tekortkomingen van
het NPV 1.
1. Enkele kerwapenlanden, nl.
Frankrijk en China zijn geen lid
van het NPV, evenals vele niet
kernwapenlanden. zoals Brazilië,
Argentiniä. Israil, Zuid-Afrika,
Spanje. Taiwan en Pakistan. Daar
door is het belang ervan zeer be
perkt.
2. Oe opzegtermijn is 3 maanden.
3. Bij overtreding is de enige
sanktie de bekendmaking ervan.
4. Het staat het ontwikkelen van
vreedzame kern-explosies toe en be
vordert zelfs kennisuitwisseling op
dat gebied.
5. Oe contrOle is alleen boekhoud
kundig, gebeurt te weinig, 1 of 2

keer per jaar, kent vele lacunes en
er zijn te weinig contrOles.
6. Het vergt de uitwisseling en le
vering van alle kennis, technieke~

en materialen voor vreedzame kern
energie-toepassing, waaronder Mk
verrijking en opwerking.
De grootste tekortkoming van het
NPV is echter het discriminerende
karakter ervan: Voor kernwapenlan
den gelden andere regels dan voor
niet-kernwapenlanden. Bij de toet
singsconferenties die om de 5 jaar
worden gehouden bleek het vooral
dit aspect te zijn dat weerstand
opriep bij veel Derde Wereldlanden.
Immers de niet-kernwapenlanden die
lid zijn van het NPV houden zich
aan het verdrag, te,rwijl de kernwa
penlanden steeds meer en steeds mo
dernere kernwapens en overbren
gingsmiddelen, zoals raketten en
kernonderzeeärs, produceren.
Om hun belofte om te onderhandelen
over vermindering van' hun kernwa
pens maken ze zich niet druk: de
onderhandelingen hebben tot nu toe
alleen .maar geleid tot méêr kernwa
pens, en niet tot vermindering.
Hierdoor is een uiterst gevaarlijke
toestand ontstaan, omdat sommige
niet-kernwapenlanden dreigen het
verdrag op te zeggen.
Ook de club van Londen is een be
perkt instrument blJ het tegengaan
van proliferatie.
1. Er is slechts een beperkt aantal
Tanden lid van.
2. Geen sancties op overtreding.
3. De export-beperking is niet vol
ledig genoeg.
4. Het is geen officiilel verdrag.
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5. Niet-leden. zoals Argentini~.

Braziliä en Zuid-Afrika bezitten de
kennis voor de bouw van opwerkings
fabrieken en/of verrijkingsfab~ie

ken en kunnen die kennis verkopen
of volledige installaties leveren.
Deze landen kunnen nu op hun beurt
uitzaaicentra worden voor gevoelige
nucleaire kennis en technieken.
terwijl de leden van de club van
Londen nu voorstanders zijn van
steeds striktere en strengere nor..
men van nucleaire export.

nucleair krui tvat
Voorstanders van kernene~gie voor
electriciteitsproductie zijn van
mening dat opwerkingsfabrieken en
kweekreactoren nodig zijn om kern
centrales ook op langere termijn
mogelijk te maken.
Met de verder verspreiding van
kerncentrales zal ook de kennis van
opwerking en verrijking zich ver
spreiden. dat is onontkoombaar.
Nu al zijn er ruim 300 kerncentra
les die ongeveer 50.000 kg. pluto
nium per jaar produceren. Naar het
IAEA verwacht. zullen er beging
volgende eeuw 600 kerncentrales
zijn. die samen 100.000 kg. pluto
nium per jaar zullen produceren.
Tussen nu en 2000 zal er in totaal
circa 1275 ton plutonium in 'vreed
zame' kerncentrales geproduceerd
worden.
Hoeveel plutonium daarvan zal door
opwerking uit de bestraalde splijt
stofstaven vrijkomen ?
Het is duidelijk dat er tegen die
tijd meer landen opwerkingsfabrie
ken en verrijkingsfabrieken zullen
hebben dan nu. Het is moeilijk te
voorspellen welke huidige conflic
ten zullen blijven.
Zelfs landen als Australiä en Nige
ria hebben aangekondigd de produc
tie van kernwapens te overwegen.
Het is duidelijk dat de kans op

kernoorlogen steeds groter zal wor
den naarmate meer landen atoombom
men kunnen maken. Is het nog moge
lijk om dat gevaar te verminderen.
zijn er oplossingen. of stevenen we
onvermijdelijk op een kernoorlog
af.

mogelijkeoploss ingen
De 'vader' van het amerikaanse
kernonderzeeärprogramma. Admiraal
Rickover. verklaarde in 1982 tegen
over een Congres-comité:
'Ik praat over de mensheid •• Het
belangrijkste wat we kunnen doen is
een internationale bijeenkomst be
leggen om ten eerste alle kernwa
pens te verbieden en daarna ook al
la kernreaktoren te verb:ieden'.
Het wordt steeds duidelijker dat
dit de enige mogelijkheid is om nog
een eind te maken aan de versprei
ding van kernwapens. Het is nu een
maal helaas zo dat er steeds mensen
of groepen mensen aan de macht kun
nen komen die tot alles bereid zijn
om hun vijanden te verslaan. Kern
wapens zijn te gevaarlijk om ge
bruikt te worden.
Volgend jaar.1985. zal de derde
Toetsingsconferentie van het NPV
plaatsvinden. in Genêve.
Verzet tegen de plaatsing van
kruisraketten is heel mooi. maar
daarmee zijn we er nog niet. Daar
door neemt het aantal kernwapens
nog niet af. integendeel. De V.S.
willen nog 14.000 nieuwe kernkoppen
maken. Ook de andere kernwapenlan
en zijn allemaal druk bezig met de
productie van nog meer en precieze
re kernwapens. nog afgezien van het
tiental landen dat binnen 10 jaar
eveneens kernwapens zal kunnen be
zitten. Als deze ontwikkeling niet
drastisch wordt doorbroken. zitten
we in 1994 niet met 5 kernwapenlan
den en 50.000 kernwapens. maar met
15 I<ernwapenlanden en 80.000 kern-

wapens.
Er zal volgend jaar op die NPV-con
ferentie een concreet plan op tafel
moeten komen. bestaande uit een
aantal punten. zoals de volgende:
1. Algeheel verbod op proefkernex
plosies.
2. Verbod op produktie van nieuwe
kernwapens.
'3. Productiestop voor tritium.
4. Wereldwijd verbod op opwerking
van plutonium. zowel geldend voor
commerciäle als militaire opwer
kingsfabrieken.
5. Verbod op revisie en onderhoud
van 'oude kernwapens.
6. Verbod op verrijking van uranium
tot boven 20%. geldend voor alle
verrijkingsfabrieken. ook de mili
taire.
7. Verbod of uraniumwinning.
8. Tenslotte: Stillegging van alle
kerncentrales.
Ook ik ben realistisch genoeg om te
weten dat er volgend jaar hoogstens
éên van deze punten zal worden aan
genomen. Voor de ove~ige punten zal
jarenlang hard geknokt moeten wor
den. zonder garantie van succes.
Nederland zou op z'n eentje heel
wat kunnen doen:
--annulering van de opwerkingscon

tracten met Cogéma in Frankrijk
en BNFL in Engeland.

--stillegging van de Nederlandse
kerncentrales.

--sluiting van de Almelose verrij
kingsfabrieken.

--bij de bondgenoten kan aangedron
gen worden op uitvoering van alle
8 bovengenoemde punten.

Daarvan is punt 1. verbod van kern
explosies. internationaal nog het
meest haalbaar.
Punt 2. een produktieverbod op
kernwapens. zal moeilijker liggen.
Het zal echter minimaal nodig zijn
om het tiental toekomstige kernwa
penlanden dat beetje vertrouwen te
geven dat voor hen nodig is. willen
ze van kernwapenproductie afzi·en.
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De dreiging van deze landen om an
ders door te gaan met hun kernwa
penontwikkeling. zal hopelijk de
kernwapenlanden entoe brengen op
dit punt toe te geven.
Het erdoor krijgen van punt 3 zal
mer moeite kosten. omdat aanname
hiervan betekent dat binnen 5 jaar
alle H-bommen onbruikbaar zullen
zijn. omdat de halfwaardetijd van
tritium ongeveer 12 jaar is. Dat
haa1t de grootste angel ui t de
kernwapendreiging.
ContrOle hiervan is bijzonder mak
kelijk. omdat er wereldwijd maar
een handvol tritiumfabrieken be
staan.
ContrO1e op punt 1 kan momenteel
zeer nauwkeurig gedaan worden.
voor de overige punten wordt dat
steeds lastiger.
Punt 4. een opwerkingsverbod van
plutonium. is dringend noodzake
lijk. willen we niet bedolven ra
ken onder deze 'stof des doods'.
Het gevaar is groot dat de V.S. in
de toekomst het plutonium uit kern
centrales zullen gaan gebruiken
voor hun nieuwe kernwapens. Vooral
omdat er. met name in de V.S •• gro
te vooruitgang is geboekt in de
techniek om met behulp van laser
stralenonzuiver plutonium. zoals
dat bijv. uit Borssele komt. te
verrijken tot 97% zuiver plutonium
239. zgn. super-weapon-grade pluto
nium. De V.S. bouwen momenteel een
proeffabriek. die in 1986-87 klaar
zal zijn. Deze nieuw lasertechniek
zal op den duur niet geheim kunnen
worden gehouden. Daardoor zal elk
land dat kerncentrales bezit. met
deze techniek honderden kilo's plu
tonium per jaar kunnen gaan produ-

lijk omgezet in een bruikbare
energiedrager, is makkelijker
vervoerbaar. maar de hoeveelheid
wordt weinig minder.
volqens ae biogasboeren die
regelmatig bij elkaar komen,
moeten er snel oplossingen komen
om een groei van het verqisten
van mest mogelijk te maken.
Bet !MAG (Instituut voor Mechani
satie van Arbeid en Gebouwen)
in Wageningen onderhoudt goede
kontakten met de groep boeren
en houdt zich met het prQbleem
bezig. aun gedachten gaan uit
naar eenvoudiger installaties
waarbij de investedngen minimaal
zijn (In China draaien tenslotte
miljoenen biogasinstallaties)
Een betonnen tank kan door de
boer zelf gemet$eld worden.
Plastic folie erover, een
verwa2:mingsspiraal erin of voor
verwamde mest gebruiken en af
tappen maar. Een ander ideetjE!
was om gebX'Uikte oliecontainers
te gebruiken. Bet CE is ook
bezig goedkopere installaties
te bedenken

ceren. Voor een kleine kernbom is
3 kg. plutonium. genoeg.
Het verkrijgen van een meerderheid
voor de punten 4 tot en met 8 zal
het uiterst~ vergen van alle kern
wapentegenstanders. Het is iets wat
de huidige vredes- en anti-kern-e
nefgie-beweging (AKB) boven de
macht gaat.
Er zal dan ook druk geworven moeten
worden met vele ander clubs en be
wegingen. in binnen- en buitenland.
Behalve op bovenstaande punten zol
1en we ons ook moeten ri chten op
wijziging van nucleaire verdragen.
Het IAEA za] niet langer kernener
gie mogen bevorderen. wat nu haar
doel is. maar zal zich alleen nog
bezig mogen houden met contrOle.
zowel van het NPV als in de toe
komst van de aangenomen. boven
staande punten.
Het NPV zal vêrgaand gewijzigd moe
ten worden en wel zo dat:
1. de voorwaarden voor de niet
kernwapenlanden ook moeten gaan
gelden voor· de kernwapenlanden.
2. de exportbeperkingen van de
'club van londen' voor alle NPV-le
den gaan gelden.
3. het lfdmaatschap van alle leden
van de Verenigde Naties verplicht
is. op straffe van nader uit te
werken sancties.

Voor de EEG-landen geldt Euratom
als een kernenergie bevorderend en
controlerend orgaan. Ook in het Eu
ratom-verdrag zullen verglijkbare
wijzigingen moeten worden aange
bracht.
We hebben kortom nog heel wat te
doen en het. lijstje van mogelijkhe
den is hiermee nog lang niet uit~-

De vraag is of dit$oort praktij
ken aansluit bij zwaar geaut(JlJla
tiseerde boerenbedrijven.
Aan de universiteit in Groningen
wordt gewerkt aan een .nieuw
type b10gas reaktor. Het prin
cipe daarvan is een pakking in
de reaktor aan te brengen bijv.
drainage buizen wa;u:op zich de
methaanvormende bakterieën
vasthechten. Dèze bakterieën
groeien heel langzaam. Het
doel is om op deze manier een
kleine reaktor te maken die
grote hoeveelheden mest kan
verwerken. In plaats van
een verblijftijd van 20 dagen
ZOals nu. gebruikelijk Ls ,
hoeft de mest ma;u: een
dag of 2 in de reaktor te
worden gehouden en kan. dan af
gevoerd worden. Zou je dit bij
gewone biogastanks doen dan
zijn in no time alle broodnodi
ge bakterieën weggespoeld. Dit
systeem blijkt goed te werken
op laboratoriumschaal en kan
de investeringskosten belangrijk
drukken_ M:l:ssch1en dat dit een
nieuwè iilpuls kan geven aan
het biogasgebeuren in Nededand.
De meeste betrokkenen zijn er
wel van overtuigd dat het voor
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put. Er zal een discussie moeten
komen over taktiek en strategie.
wat er het eerst of welke dingen
tegelijk moeten worden aangepakt.
Er is naar mijn mening in het ver
leden teveel gereageerd op allerlei
overheidsplannen. we moeten meer
zelf het initiatief nemen. De 'Do
dewaard moet dicht' beweging en het
verzet tegen alleen de kruisraket
ten zijn als eerste stap prima.
maar we moeten veel verder gaan.
Dat is natuurlijk al langer bekend.
maar met dit artikel hoop i k een
aanzet te geven voor verdere dis
cussies en acties. voor het te laat
is.
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kleinere boeren mogelijk moet
zijn rendabel hun mest te
vergisten. Technische problemen
kunnen worden opgelost en bio-
gas 1s een schone onuitputte
lijke energiebron; organisch
afval zal er altijd geproduceerd
worden. Het gaat alleen niet
zo snel als verwaeht. Op de
één na laatste verqaderinq
van biogasboeren werd duide-
lijk dat onder drUk van de sta
biliserende olieprijzen de bereid
heid bij de regering om onder
zoek te financieren afneemt.
Een slechte zaak omdat juist
nu in de praktijk problemen
onderzocht en ·opgelost moeten
worden.
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KALKAR & ELEKTRICITEIT SBED·RIJVE·N
'-----HET GAT VAN TACHTIG MILJOEN GULDEN I

Op 26 april j.l. heeft de SEP be
sloten niet meer geld in Kalkar te
steken. Het ging om een bedrag van
12,2 miljoen mark. Hoewel dit be
sluit nu al weer enige tijd achter
ons ligt, is het de moeite waard om
er op terug te komen. Dat blijkt
hopelijk uit dit artikel.

rondschrijven
Als Kalkar klaar is, wordt de on
derneming SBK de eigenaar. In de
SBK werken samen: de SEP (14,8%),
het Belgische electriciteitsbedrijf
Electronucleaire (14,8%), het Brit
se eEGB (1,6%) en het Duitse
stroombedrijf Rheinisch Westfäli
sche Elektrizitätswerke (RWE) met
68,8% van de aandelen. Op het ogen
blik heeft de SBK een aandelenkapi
taal van 180 miljoen mark in Kalkar
gestoken. Dit zou verhoogd moeten
worden tot 265,5 miljoen mark. Het
aandeel van de SEP zou van 27 mil
joen op 39,2 miljoen mark gebracht
moeten worden.
Interessant is overigens dat SBK
265,5 miljoen mark in Kalkar stopt,
en daarmee de eigenaar wordt van
een kerncentrale die 6,5 miljard
mark kost. Er wordt 4772 miljoen
mark bijeengebracht dOor de deelne
mende staten, terwijl de overige
duitse electricteitsbedrijven 1160
mil joen mark op tafel leggen en de
duitse industrie 300 miljoen mark.
De SBK krijgt Kalkar dus voor een
verhoudingsgewijs laag bedrag.
De directeur van de Samenwerkende
Elektriciteits-Produktiebedrijven
(SEP), J. Wijmans, heeft op 14
maart een rondschrijven gestuurd
aan de aandeelhouders van de SEP.
Onderwerp:verhoging van het aande
lenkapitaal voor de kweekreactor
Kalkar.
De directeur van de SEP zegt nog
eens dat de aandeelhouders mee moe
ten blijven doen met Kalkar. De SEP
heeft advies ingewonnen bij prof.
van der Grinten. Die schreef dat er
sterke gronden zijn om te stellen
dat de SEP mee moet doen aan Kal
kar. Wijmans maakt daarvan dat de
SEP volgens Van der Grinten juri
disch gebonden is, dus: Wijmans
schuift de twijfels van Van der
Grinten opzij. Redenen daarvoor
geeft Wijmans niet aan.
Wel wordt door Wijmans aangevoerd,
dat het weigeren van verder finan
ciële medewerking 'onze geloofwaar
digheid zowel nationaal als inter
natignaal ernstig zal schaden'. Be-

wijzen worden ook hier niet gege
ven. Wijmans meldt weliswaar dat er
schadelijke gevolgen zullen ~ptre

den, maar hij geeft niet aan welke
en hoe hij weet dat er schade op
zal treden.
Ook vermeldt hij niet, dat tegen
standers van kernenergie een be
sluit van de aandeelhouders om niet
door te gaan met Kalkar zullen
waarderen •.
Kortom: Wijmans van de SEP werkt
met dreigementen die hij op geen
enkele manier waar kan maken.
Wijmans komt ook nog met de finan
ciële risico's aandragen. Hij stelt
in het rondschrijven dat de duitse
overheid zich bereid heeft ver
klaard om 350 miljoen mark van het
te verwachten verlies in Kalkar te
dragen, naast de 150 ~iljoen mark
die al was afgesproken (onderverde
ling: Nederlandse en Belgische
staat elk 22,5 miljoen mark, Duitse
staat 455 miljoen mark). Volgens
Wijmans leidt dit tot de konklusie
dat niet verwacht mag worden dat
Kalkar negatieve gevolgen heeft
voor de elektriciteitstarieven in
Nederland. Ik kom hier nog op te
rug.

EGO
Het Dagelijks Bestuur van het Elek
triciteitsbedrijf voor Groningen en
Drenthe (EGO) zag in deze brief van
de SEP aanleiding om de questie
Kalkar nogmaals in het Algemeen be
stuur van het EGD aan de orde te
stellen. De argumenten daarvoor wa
ren: het advies van prof. van der
Grinten en de verhoging van de
deelname in het verlies van Kalkar
door de duitse overheid. Een deel
van het Dagelijks Bestuur van het
EGD vond dat 'de financiële risi
co's van de toekomstige exploitatie
van de centrale wezenlijk zijn te
rug ge~rongen door de toezegging
van West-Duitsland'. Zoals in de
vorige Atoomalarm gemeld, stemde
het Algemeen Bestuur van het EGO
echter op 16 april met 309 tegen
222 stemmen tegen verhoging van het
aandelenkapitaal van de SEP in Kal
kar.

verliezen
Zijn de financiële risico's wezen
lijk terug gedrongen. zoals een
deel van het DB van het EGO stelt?
Volgens par. 2 van het risicoverde
lin9sovereenkomst zullen de deelne-

mende staten de verliezen van SBK
in verband met de exploitatie van
Kalkar 'Tijdens de demonstratiepe
riode geheel en.daarna voor 89% o
vernemen en deelnemen in de kosten
van eventuele definitieve stopzet
ting'. De demonstratieperiode be
gint bij de overneming van Kalkar
door SBK. 'Zij eindigt op zijn
vroegst na afloop van het derde
volle boekjaar na de overneming en
nadat over de laatste twee boekja-·
ren een gemiddelde beschikbaar
heidsgraad van tenminste 70% is be
reikt' .
Verhoging van het aandeel door de
duitse staat heeft geen invloed op
de verliezen die door de SEP (SBK)
gedeeld zouden moeten worden. Im
mers na de demonstratieperiode moet
SBK 20% van de exploitatie-verlie
zen betalen. De staten zullen wel
iswaar deelnemen in de latere ont
manteling, maar of dit een deelname
van bijv. 10% of juist van 90% is.
wordt niet aangegeven.
Uit het bovenstaande volgt, dat SBK
slechts dan geen exploitatieverlie
zen hoeft te betalen, als Kalkar
nooit een hogere beschikbaarheids
graad dan 70% bereikt. Maar dan
loopt het beginsel van Kalkar, om
aan te tonen dat een kweekreactor
met een hoge betrouwbaarheid kan
functioneren. geheel fout. Dit
staat echter los van de duitse bij
drage.
Kortom: door de verhoging van het
duitse risico, zijn de financiäle
risico's voor de SEP' niet wezenlijk
teruggedrongen. Integendeel: Als
Kalkar in het begin onverwacht goed
werkt en de staten nauwelijks voor
de verliezen hebben moeten dokken.
dan gaat het in de daar op volgende
periode zo: de SBK draagt 20% van
de verliezen. de staten 80% tot een
bedrag dat verhoogd is van 150 naar
500 miljoen mark. Dus de SBK moet
in plaats van 37.5 nu 135 miljoen
verliezen bijdragen. Dit zal opge
bracht moeten worden door de
strQomgebruikers. die dus hogere
tarieven moeten betalen. De stel
ling van Wijmans van de SEPt dat
geen negatieve gevolgen voor de ne
derlandse stroomtarieven verwacht
mogen worden is dus niet waar.

onbetrouwbaar
Hoe hoog zijn de financiële risi
co's? Als Kalkar gaat draaien zijn
er kosten voor afschrijving van het
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kapitaal dat SBK heeft geTnves
teerd, kosten voor brandstof, voor
opslag atoomafval en voor ontmante
ling. Daar staan inkomsten uit de
verkoop van de stroom tegenover. De
SBK maakt verliezen als de inkoms
ten lager zijn dan de uitgaven.
Hoe hoog zijn de uitgaven ?
Op 7 maart 1984 schreef minister
van Aardenne dat er nog geen opwer
kingscontracten afgesloten zijn
voor Kalkar. Daar volgt dus uit dat
de opwerkingskosten onbekend zijn.
Over de opslag van atoomafval van
Kalkar zei Van Aardenne op 29 fe
bruari 1984 in de Tweede Kamer:
'Welnu, in elk geval komt het niet
naar Nederland. De reactor staat in
Duitsland. De duitse oplossing voor
afval zal dus van toepassing zijn.
Zoals bekend streeft Duitsland naar
een opberging in zoutholtes in Gor
leben. Ik neem aan dat dit ook voor
Kalkar geldt. In ieder geval staat
Nederland daarbuiten. Het is niet
onze verantwoordelijkheid'. Met an
dere woorden: wat met het atoomaf
val gaat gebeuren weet de minister
eigenlijk niet. Dus ook de opslag
kosten zullen onbekend zijn.
Op dezelfde datum zei minister van
Aardenne, dat voor de ontmante
lingskosten van Kalkar gereserveerd
zal moeten worden. Hoeveel dat zal
moeten zijn is een punt waar de mi
nister niet op in ging. Dus ook
hier: kosten onbekend. Het is der
halve niet zo verwonderlijk dat Van
Aardenne op 27 maart in antwoorden
op Kamervragen van Zijlstra (PvdA)
stelde 'dat er thans nog geen vol
ledige en betrouwbare ramingen voor
de exploitatiekosten van dit in
aanbouw zijnde project zijn op te
stellen' •
Onbekend is dus hoeveel de stroom
uit Kalkar gaat kosten, maar hoe
zit het met de inkomsten ?
De minister deelde op 26 maart 1984
mee, dat in het risicoverde1ings
verdrag sprake is van een prijs van
2,6 Pfennig per KiloWattuur, zijnde
de prijs die de afnemer van de
stroom uit Kalkar moet betalen.
Volgens de minster is de betekenis
van dit bedrag betrekkelijk, omdat
de partijen bij overname van de
centrale door SBK opnieuw moeten

derhalve nauwelijks omschreven en
daarom zeer rekbaar. Dit om te
voorkomen, dat al te veel plaatsen
meteen al afvallen.
Op grond van de vage criteria ver
wacht ik, dat niet wordt gedacht
aan een vestigingsplaats in de
Randstad (te veel mensen). Ook zou
den de provicies Groningen en Dren
the af moeten vallen, aangezien de
streek- en bestemmingsplannen op
slag van radioaktief afval verbie
den. Daarom denk ik dat de kop van

onderhandelen over de in rekening
te brengen elektriciteitsprijs.
Wat moeten we ons bij die onderhan
delingen voorstellen? Volgens het
risicoverdelingsverdrag wordt de
stroom geleverd aan het duitse e
lectriciteitsbedrijf RWE. De RWE
heeft de meerderheid in SBK met
68,8%. De onderhandelingen komen
er dus op neer, dat RWE met zich
zelf gaat praten over een hogere
stroomprijs en daarbij onder druk
gezet wordt door nederlandse en
belgische elektriciteitsbedrijven.
Te verwachten is echter niet dat
RWE zichzelf veel financieel nadeel
toe zal willen staan. RWE zal het
prachtig vinden, dat de staten 500
miljoen in verliezen bij willen
dragen. Daarom zal RWE wel instem
men met een hogere prijs dan 2,6
Pfennig per KiloWattuur, maar de
prijs zal niet erg veel hoger uit-
vallen. RWE zal zich deze goede
kans om zeer goedkope stroom te
krijgen niet laben ontnemen.
Dus: Tegen welke prijs de stroom
uit Kalkar verkocht gaat worden is
niet duidelijk; wel is te verwach
ten dat het een zeer lage prijs zal
worden.
Samengevat: Tegenover onzekere uit
gaven staan onzekere inkomsten, met
als verwachting een aanzienlijke
verliespost, niet voor RWE (die
vaart er zeer wel bij), maar voor
de deelnemende staten en de Belgi
sche en Nederlandse elektriciteits
bedrijven. Deelname in de verliezen
van Kalkar komt neer op subsidie
van het duitse elektriciteitsbe
drijf.

SEP tegen
Op 26 april heeft de SEP zich uit
gesproken tegen een verhoging van
het aandelenkapitaal in Kalkar. De
aandeelhouders van de SEP kunnen in
totaalilO stemmen uitbrengen. Te
gen verhoging waren 47 stemmen,
voor 63 stemmen. Deze 63 stemmen
waren lang niet voldoende om de
vereiste driekwart meerderheid te
halen. De tegenstemmers bestonden
uit: EGO, de e1ektriciteitsbedrij
van van Noord-Holland, van Amster
dam en van Zuid-Holland.

Noord-Holland, Overijssel, Brabant
of Limburg een goede kans maken om
een opslagplaats toegeschoven te
krijgen. Met behulp van genoemde
vage criteria moet de commissie een
eerste selectie maken van zo'n tien
plaatsen. Daarover zal overleg wor
den gevoerd met de gemeentelijke en
provinciale besturen van de uitge
kozen mogelijke opslagplaatsen. Be
keken wordt hoe het zit met de 'be
stuurlijke realiseerbaarheid'; dat
wil zeggen men zal nagaan, of de
besturen mee willen werken. De mi
nister gaat er van uit dat die me
dewerking gevonden kan worden. Im
mers, na het overleg met de bestu-

Wat heeft dit besluit voor gevol
gen? De SBK zal nu ook niet in
kunnen stemmen met een verhoging
van het aandelenkapitaal. Voor een
dergelijk besluit is volgens de SEP
namelijk de instemming nodig van
alle aandeelhouders met een aandeel
van meer dan 10%. De SEP met 14,75%
is tegen, dus die verhoging gaat
niet door. Er is derhalve een te
kort van 80 miljoen mark op de be
groting van Kalkar.
Het is nog niet duidelijk wat er nu
zal gebeuren. Die 80 miljoen vallen
bijna in het niet bij de 6,5 mil
jard mark die Kalkar kost. Er zul
len dus pogingen ondernomen worden
om de 80 miljoen mark bij elkaar te
krijgen.
De SEP kan niet betalen. Dan maar
de staat? Dat is niet te verwach
ten. Op 29 februari 1984 zei Van
Aardenne over deze zaak: 'Ik ben
echt niet van plan om enig risico
van de SEP over te nemen'. Dus de
staat zal niet inspringen. Er is
een probleem geschapen, waar niet
meteen een oplossing voor te vinden
is. Toch zal men iets gaan probe
ren. Het zou al te mooi zijn, als
vanwege het nu ontstane tekort van
80 miljoen mark de bouw van Kalkar
zou.worden stopgezet. Daarmee zou
den namelijk niet alleen de miljar
den die nu al voor de bouw zijn
uitgegeven ook in de ogen van de
staten en de elektriciteitsbedrij
ven weggegooid geld zijn. Ook de
uitgaven voor onderzoek en ontwik
keling zouden dan voor niets zijn
geweest. Deze uitgaven zijn volgens
Van Aardenne (brief 27 maart 1984)
voor Nederland 600 miljoen gulden
en voor Belgi@ en W-Duits1and samen
3,6 miljard gulden. Nu stoppen zou
betekenen: voor niets meer dan 11
miljard gulden uitgegeven. Dat zou
de atoomlobby niet kunnen verdra
gen. Daarom zal gepoogd worden het
gat van 80 miljoen mark te dichten.
In de ogen van Atoomalarm zal in
dat geval naast die 11 miljard gul
den ook nog 80 miljoen mark wegge
gooid worden. Bovendien zou tijdens
het bedrijf van Kalkar ook jaar
lijks gedokt moeten worden.
Wij vinden nog steeds dat deze
waanzin gestopt moet worden.

-
ren, wordt de lijst van mogelijke
opslagplaatsen teruggebracht tot
drie of vier.
Ik verwacht dat na de eerste lijst
met 10 mogelijke plaatsen (als de
lijst tenminste openbaar wordt), er
protesten zullen komen. Waar het
minst geprotesteerd wordt, is de
kans het grootst dat de opslag te
verwezenlijken is: zo ontstaat de
top 3 of 4. De regering zal naar ik
verwacht vervolgens kijken in welke
van deze 3 of 4 plaatsen het minste
verzet te verwachten is. Die plaats
zal aangewezen worden als de op
slagplaats voor de komende 100
jaar.
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ZOUTKOEPELS
Winsemius stelt dat gedurende de
periode van opslag op land de moge
lijkheden voor definitieve opslag
kunnen worden bestudeerd. Dok kun
nen internationale ontwikkelingen
worden gevolgd. Mogelijk kan aan
sluiting worden gezocht bij een e
ventuele internationale opslag.
'De verwachting is gerechtvaardigd
dat gedurende de opslagperiode de
berging van afval in geologische
formaties (bijv. zoutkoepels, H.O.)
in verschillende landen operatio
neel zal worden.' (pag. 12).
De minister gaat dus uit van bestu
dering van opslagmogelijkheden on
der de grond. Dit is een mooie ma
nier om te zeggen dat de proefbo
ringen en ander 'onderzoek' in
zoutkoepels door zullen gaan. Maar
ook de opslag in het buitenland is
een mogelijkheid. De minister ge
looft dat opslag onder de grond in
verschillende landen verwezenlijkt
zal worden. Waar hij dat op baseert
zegt hij niet. Het is eerder het i
dee dat in de komende honderd jaar
men ergens ter wereld wel een op
slagplaats aan zal leggen. Als dit
gebeurd is, zal de regering onge
twijfeld zeggen, dat bewezen is dat,

een veilige definitieve opslag mo
gel ijk is.
Uit internationaal onderzoek zou
volgens Winsemius gebleken zijn,
dat opslag onder de grond verant
woord is (p.lO). Dit is het onder
zoek van de atoomlobby. Maar die
zei 25 jaar geleden ook al, dat op
slag verantwoord was, maar daar ge
ven we geen cent voor. Bovendien
geeft de minister een vertekende
weergave van onderzoek in buiten
landse zoutkoepels. Zo heeft hij
het wel over onderzoek in de zout
koepel in het West-Duitse Gorleben
(bijlage, p.2). Dat deze zoutkoe
pel volgens een aantal geologen
niet geschikt is voor opslag van a
toomafval, staat er echter niet
bij.
Winsemius zegt dat het zout en de
omliggende lagen een goede barriêre
vormen voor transport van atoomaf
val van de opslagplaats naar het
mensel ijk leefmil ieu. Maar de zout
koepel te Gorleben staat in direkt
contact met het grondwater; jaar
lijks lost zo'n 10.000 kubieke me
ter zout in het grondwater op. Van
een goede barrière kan in het geval

Gorleben geen sprake zijn.
Weliswaar zegt Winsemius dat in de
zoutkoepel in het Deense Mors een
aantal proefboringen zijn uitge
voerd (bijlag, p.l). Maar van de
kritiek van de Deense Geologische
Dienst en van de Deense Milieuin
spektie, dat niet bewezen is dat
veilige opslag in deze zoutkoepel
mogelijk is, vinden we geen woord.
Kortom, op grond van eenzijdige in
formatie komt Winsemius tot een
eenzijdige conclusie.
Komen er nu wel of geen proefborin
gen ? Ze komen er wel, a11 een valt
uit de nota van Winsemius niet op
te maken, wanneer de regering ermee
wil beginnen. Hoe het zit zal dui
delijk worden, als de regering het
standpunt over de brede maatschap
pelijke discussie bekend zal maken.
Dit standpunt wordt in september
verwacht. Winsemius zegt dat er nu
een onderzoeksprogramma wordt opge
steld. Daarbij zal worden aangege
ven welke werkzaamheden nog nodig
zijn (p.ll). Dus in september zul
len we te horen krijgen, wanneer de
regering met de proefboringen be
ginnen wil. Als het aan ons ligt,
komen die boringen er echter nooit~

16


	1 copy
	2
	3 copy
	4
	5
	6
	7 copy
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

