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BEWEGING STO P ATOOM PLANNEN

In de komende maanden worden
er door een aantal groepe
ringen en organisaties, die
tegen de h~idige atoomplan
nen z~jn, diverse aktivi
teiten georganiseerd.
Met andere organisaties, die
bij willen dragen aan de be
zinning op de atoomplannen
en op het energiebeleid, wordt
samengewerkt.

Als eerste zal door de BSA een
informatie kampagne worden ge
voerd. De informatie zal veel
zijdig zijn en is bedoeld om
de disk~ssie over kernenergie
en het energiebeleid te be
vorderen. Tevens z~llen de
mogelijkheden van ee.n energ.ie
beleid z6nder de toepassing
van kernenergie worden aange
geven. Daartoe z~len twee
informatiekranten op grote
school worden verspreid.

REDAKTI·ONE EL
Ziehier het eerste nummer van de Jaargang
1977. 'N dik nummer.
Achterin vindt U de Energiekrant van
Nederlend, een uitgaven van de Beweging
Stop Atoomplannen, waar de stroomgroep
ook aan deelneemt.
Verder veel nieuws over Opslag van Rad
Radioaktief afval. Dit wordt een steeds
belangrijker onde.rdeel van de kern
energiekwestie.
Ook is opgenomen een soort diskussiestuk:
Energie, Analyse en Standpuntbepaling.
Het is een poging de anti-kernenergie
strijd in een groter kader te plaatsen.
Of die poging geslaagd is, dat kan U
alleen bepalen.
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Aansl~itend op de informatie
kampagne zal op 23 april in de
Veemarkthallen te utrecht een
grote landelijke manifestatie
worden gehouden. In het pro
gramma zijn o.a. opgenomen:
enkele sprekers, muziek- en
kabaretgroepen, filmvertoning
enz.
Enkele plaatselijke SSK-groe
pen zijn al bezig in te haken
op de informatie kampagne door
b.v. het organiseren van een
plaatselijke voorlichtings
bijeenkomst.
Het organiseren van een b~s

reis naar de manifestatie en
het verspreiden van de infor
matiekranten zijn ook zaken
welke door elke groep gedaan
kunnen worden.
De ruime aanpak van de be
staande atoomplannen door de
BSA biedt mogelijkheden om een
groot publiek te bereiken. De
Stroomgroep zal deze gelegen
heid welben~tten.

Natuurlijk staat er nog veel meer in deze
Energie, dat zijn wij. wellicht een
stimulans voor U, als U dat nog niet
gedaan hebt, een abonnement op deze
jaargang te nemen (zie voorplaat).
Zodat wij kunnen doorgaan met waar dit
blad vopr ia bedoeld: Zoveel mogelijk
mensen binnen en buiten de Stroomgroep
Stop Kernenergie informeren over zaken
die men moet weten wil men de anti
kernenergiestrijd (blijven) voeren.
Behalve abonnees hebben we daar ook
informatie voor nodig. Stuur die onsl

In het volgende nummer zullen wij,
behalve de gebruikelijke rubrieMen
onder meer aandacht schenken. aan

-de verkiezingen
-Beweging stop Atoomplannen
-Proces Kalkar
-Alternatieven voor Kernenergie
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In de diskussie over de verdere in
voering van kernenergie is een veran
dering gekomen. Sinds kort wordt door
voorstanders als belangrijk argument
aangevoerd dat kernenergie een "nood
zaak" is. Daarmee geeft men te kennen
geen diskussie over de gevaren en ge
volgen van kernenergie te willen voeren
omdat de "noodzaak" ons dwingt aan de
nadelige gevolgen voorbij te gaan.

Van de Juichkreten over het getemde
atoom bij de eerst kerncentrales en
van de hoerastemming in de daaropvol
gende Jaren is nu niet meer over dan:
"het is een noodzaak"

Door de anti-kernenergiebeweging is
veel gedaan om de diskussie over alle
aspekten van kernenergie op gang te
brengen. Vaak werden de bezwaren van
de hand Qewezen; kernenergie is toch
iets ingawikkelds en alleen deSkundig
en konden bepalen wat goed voor ons is.
"aar nu er zoveel deskundigheid in de
anti-kernenergiebeweging is gaan de
voorstanders de diskussie liever uit
de weg en noemt men als laatste argu
_nta "noodzaak"

Oat brengt de diskussie dan wel pre-

cies op het punt waar wij deze al vanaf
het begin willen hebbpn.
De noodzaak van kernenergie hangt af van
het totale energie beleid, zowel de op
wekking als het eindverbruik.
Die noodzaak hangt af van de hoeveel
heid elektriciteit er in welke sektoren
van de maatschappij worden verbruikt en
waarvoor.
En dat zijn vragen die niet alleen maar
door deskundigen maar door iedereen be
antwoord kunnen worden.
Dat héeft te maken met de keus: vergro
ting van het energieverbruik wat ook de
gevolgen zullen zijn, of een doelmatig
energieverbruik en stoppen van de ver
spilling.

De voorstanders van kernenergie doen
geen moeite meer om hun achterhaalde
propagandapraatjes te houden en om
onze argumenten te weerleggen. Ze ver-
schuilen zich nog maar achter één
woord"noodzaak".

De stroomgroep zal doorgaan om iedereen
duidelijk te maken dat die noodzaak w~l

afhankelijk is van een keuze voor een
bepaald energiebeleid. En die keuze zal
in onze, demokratische maatschappij
niet door deskundigen, maar door all~

burgers medebepeald moeten worden.

L4I1TST/ä I'flEIJW'S:
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OOORBRAA K VAN GEZOND VERSTAN-'D ?
•

In Amerika heeft het Hof van
Beroep de anti-kernenergie
milieu-groep NatiQhal
Resources Defense Coun~il
in het gelijk ges~eld .in
een proces tegen de eige
naar van de ccnsuaez- "Power
CompanY's:kernreactor in
lllidland (I/Jichigan) en tegèn
de eigenaar van de kern
reactor van Vermont Yankee
(in Ne1!R\':lglanll).
Het aat lrtdde i!.ät
1) ten onre.l,ff,{l;e, in het

r.ti'11e~etté'kten-rapport
van de kerncentrale
al1;e ,'WJbe'hQrendS llliJ,ieli
et.fEl1t~en van '.rièai-qaktief
afval oplf~a4t" splijtstof
opwerking, enz. Oüiten
beschouwing waren ge
bleven

2) het onredelijk is pas
aandacht te geven aan de
problemen van atoomafval
als dit afval eenmaal
(door de atoomcentrale)
geproduceerd is en men
van plan is daartoe een
opwerkingsfabriek te
bouwen

3) ten onrechte energie
besparingsmaatregelen
nauwelijks overwogen
waren als alternatief
voor een nieuwe atoom
splijtingscentrale.

Als reaktie daarop heeft het
amerikaanse bureau voor
atoomenergie (NRC) besloten
(op 13 augustus 1976) dat
er een tijdelijk moratorium
ingesteld zal worden voor
de vergunningsverlening
totdat aan de eisen (ge
steld in deze uitspraak)
voldaan kan worden.

De laatste berichten luiden
dat de NRC min of meer terug
komt op dit besluit door nu
een overzicht te publiceren
van de onderhanden zijnde
studies op de betreffende ge-
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bieden. Dit overzicht zou men
nu, bij gebrek aan feitelijke
gegevens, tot voorlopig
milieu-effekten-rapport ge
bçmbardeerd bebben, om in elk
g~val de schijn op te kunnen
houden dat men de rechter
lijke uits'praak serieus neemt.

Rrzijn in dit .1e,nd,dat de
bakermat is Vatl de atoomener
gie, meer hoopvOlle tekens
aan de wand:

Birtnen het ~toomenergie

bttreau (NRC) zelf en biJ.1.!1en
het energie-oód~rZQ$'1d:lureau

(ERDA) tekent zich~e op
komst van kritische weten
schappers af (denk maar aan
de ()ntslagname van veHig
heidsmensen) •
Waarschijnlijk zal presi
dent Carter de bureaus NRC
en ERDA reorganiseren, en
ook zorgen voor een wat
minder ~~nzijdige samen
stelling van de top van
deze organisaties. Er gaan
zelfs geruchten, dat de
zeer aktieve Ralph Nader
(van de konsumentenorga
nisaties) een belangrijke
rol zal gaan bekleden in
de nieuwe struktuur.
De anti-kernenergie amen
dementen, waarover bij de
presidentsverkiezingen ook
werd gestemd, hebben het
niet gehaald. Echter, het
is waarachtig geen kleinig
heid dat toch 30 à 4~ van
de kiezers deze amendementen
("initiatives tl ) heeft ge
steund, terwijl in een
enorme publiciteitscampagne
de energiebedrijven de
kiezers bedreigden met
werkloosheid, d~re elektri
citeit, etc. als zij het
amendement zouden steunen.
De afgewezen amendementen
betroffen die van de sta
ten Ohio, Arizona, Washing
ton, Montana, Colorado en
Or-egon ,

DE GOUDEN GLANS VAN
RADIOAKTIEF AFVAL!

Volgens dr. Goesta Wranglen,
professor in de elektro
chemie en in de wetenschap
van corrosieprecessen, moet,
men voor atoomafval stalen
vaten gebruiken die met een
laag goud van minstens 2,5 .
mm bekleed zijn. Dit is de
enige manier om deugdelijke
isolering voor duizenden
jaren achtereen te verzeke
ren. Prof. Wranglen is een
metaalkundige ván werelûnàam!

Er staan nog meer van deze
t1initiatives" op stapel voor
de nabije toekomst.
In California werd vorige
zomer het anti-kernenergie
"initiative" afgestemd,
echter enkele dagen voor de
verkiezing kwam daar de
"Warren"-wetgeving tot stand.
Deze wetten stellen dat g~~n

vergunningen voor nieuwe
kerncentrales (ofwel atoom
energiecentrales) verleend
mogen worden v66rdat de pro
blemen van afvalopslag en
afvalopwerking opgelost zijn,
en dat na 1979 te bouwen
kerncentrales ondergronds
gebouwd zullen moeten worden
(vanwege de gevaren bij
reaktorongelukken).
Deze wetten namen het amen
dement de wind uit de zeilen,
maar daarmee was wel een
groot deel van de doelstel
lingen uit het amendement
tot wet verheven voordat er
gestemd werd!
De positie van atoomenergie
is zelfs z6 zwak en omstre
den, dat een groot effekten
makelaarskantoor (Jesup &
Lamont) in een uitvoerige
analyse van de huidige
situatie en van de vooruit
zichten haar k1anten aan
beveelt liever geen geld
te steken in de aandelen
van atoomenergiecentrales.

8000 k~rnoentráles in het'
jaar 2000?

Prof. Mesarosio (computerdes
kundige voor de Club van Rome)
heeft berekend dat er in het
jaar 2000 zo'n 8000 kerncen
trales onze aarde bedreigen.
De methode waarmee hij dit
berekend heeft, is een ve~
fijnde versie van de methode
die hij gebruikte voor het
tweede rapport van de Club
van Rome: "De mensheid op
een keerpunt".
Zelf zegt hij over.de prog
nose, waarvan hij de juist-

. heid fel verdedigt: ."Een
dergelijke verspreiding van
het atoomgevaar zou een on
voorstelbare ramp zijn. Ik
geloof trouwens niet dat de
mensen deze uitbreiding van
kernenergiecentrales zouden
aksepteren."



ENERGIE EDUKATlEF

tournee energie edukatief

Informatie over boekingen, subsidies

en dergelijke bij:

stichting ~i1ieu Edukatie,

Oudegracht 36, Utrecht, tel. 03D-3J4314

1 11 maart

15 25 maart

18 apri1- 5 mei

Schiedam

Zeist

Heemskerk

SSK-ENQUETE onderzoek onder ,olitici
Tijdens de vergadaring van 23 október
'76 werd beslote~ tot een aantal
aktivitaiten met als doel: karnen~rgia

goed/meer in de verkiezingsstrijdl
belangstelling te brengen.
Ean van die aktiviteiten werd een
.anquete/brochurevorm, waarmaa de
mening van de politieke partijen om~rent

karnenergie gepeild zou worden. Oe
rasuitaten word$n dan in een brocMure
verwerkt, welke 'dan uitgegeven wordt
an aan het "grote publiek" voorgelegd,
waardoor zij een gedegen overzicht kan
krijgen en de divarse opvattingen kan
vergelijken, hetgeen van invloed zou
kunnen zijn op het stemgedrag.
Oe enquetebestaat uit een dertigtal
vragen welke handelen over de onder
delenI-gevaren van kernenergie

-kernenargie als bijdrage aén de
energievoorziening in Nederland

-Internationale samenwerking
-Burgeraktiès
-Alternatieven
-Besparing
-Eigen standpuntbepaling (van de

geenqueteerde) t.a.v. bepaalde
aktles en pro ekten.

STAKING IN LA HAÇUE GEEINDIGO

In het vorgie nummer berichtten wij
U over de stakingsekties bij de
Qpwerkingsfabriek in La Hague (fr.).
De aktie richtte zich vooral tegen
plennen om de fabriek aan partikulieren
over te doen. De werknemers vreesden
dat de toch al slechte veiligheid&
omstandigheden hierdoor n6g slechter
zouden worden. Deze steking is echter
op 15 december J.l. ge.indigd, met een
voor ons onbekende afloop.

Alle fraktievoorzitters van de partijen
der Tweede Kamer en de vaste leden van
de Kamerkommissies voor kernenergie en
voor economische zaken hebbende enquete
eind januari~ontvangen.

Tevens is· ze gestuurd naar de frak ties
van de gr~otste partijon in de elf
provincia,le staten, om tot een, ·natuur
lijk wel beperkte, vergelijking te komen
van de opstellingen tov. kernenergie
binnen een partij.
Het is de. bedoeling dat de enquete voor
1 maart ~.s. teruggezonden is, waarna zo
snel mogelijk zal worden overgegaan tot
het verwerken van de gegevens in de
brochure. Hopelijk kunn~n we daarin een
duidelijk beeld schetsen hoe dé diverse
partijen met kernenergiekekrachten de
verkiezingen in gaan.

maar "ARCOUlE GAAT OOORS!!

In ~arcoule ie op 26 oktober een s~aking

begonnen om dezelfde redenen. Ook hier
gaat het om een opwerkingsfabriek, ook
hier wil de staat de fabriek aan parti
culieren overdoen. Deze staking duurt
nog steeds voort. De CfOfafdeling in
~arcoule (CfOf=een vakbond) stelt dat
de gevaarlijke en slecht beheerste
atoomtechnologie niet mag worden toe
vertrouwd aan nationale en internatio
nale concerns. Oe vijvers bij ~arcoule

waar het atoomafval uit heel EurQpa
opgeslagen wordt, raken vol en de
spaanse atoomreaktor in Vaudellas is
al gedwongen de produktie 'te ver- 5·
minderen (Liberation 15-1-'77)



ULTRA CENTRIFUGE NEDERLAND .,

VERSCHIL VAN INZICHT??????

Het is een vreemde situatie. Kongressen
van de PvdA en de PPR spreken zich
absoluut uit tegen uitbreiding van UCN
en tegelijkertijd is PvdAminister van
der Stoel bezig om gunstige voorwaarden
te verkrijgen om toch maar te kunnen
uitbreiden.
Hoe is dat zover kunnen komen?

OUD IDEE

De plannen z1Jn al zeer oud.
Sinds de Tweede Wereldoorlog wordt er
al aan gewerkt. Leidende figuur was in
die tijd prof. Kistemaker.
Na de oorlog is aan het plan soms in de
publiciteit, maar meestal in stilte
doorgewerkt.
Internationaal is samenwerking tot stand
gekomen met En§eland en Duitsland.
Na de aanloopfase is nu het moment aan
gebroken om een stap verder te gaan.
De kommerciële fase is in aantocht.
En nu beginnen de problemen.

UITBREIDINGEN

Leek het een 10tal jaren geleden dat de
toen voorspelde invoering van kern
energie op grote schaal zonder veel
moeilijkheden zou verlopen, nu weten
we wel beter. Maar mensen die jaren
lang gewerkt hebben aan een idee zullen
dat niet zomaar laten varen.
Nog in 1974 zei de direkteur van UCN,
prof. B~bgaardt, dat uitbreiding zo snel
mogelijk moest plaatsvinden en dat vast
stond dat het bedrijf rendabel zou
worden.
In april 75 waren de plannen nog dwazer.
Een uitbreiding werd voorzien tot zes
~ achtduizend ton; kosten:Zes ~ zeven
miljard gulden.
De benodigde ruimte was niet direkt
beschikbaar. Daarom moest het bestemmings
plan gewijzigd worden. De meerderheid
van de gemeenteraden van Almelo en Borne
waren daar wel voor, ondanks het.verzet
van enkele toen al kritische raadsleden.

GEEN OVERHEIDSDEELNEMING

In de Energienota van Lubbers stond dat
de overheid zich uit het projekt moet
terugtrekken als het kommercieel wordt,
d.w.z. als er winst gemaakt wordt, moet
die winst naar de partikulieren.

IjNU nog neemt de Staat voor 55% deel.

Echter het bedrijfsleven laat het op dat
moment afweten. Ze hebben er geen zin
meer in, en dat toch niet vanwege
ethische of morele bezwaren.
Financieel is het helemaal niet zo
aantrekkelijk. Hoewel Lubbers nog
probeert om de Staatsdeelneming te ver
krijgen met 20% rendement te beloven,
zijn er andere berekeningen die veel
lager uitkomen. Op z'n hoogst komt, als
alles met de leveringen volgens plan
verloopt; het nu geïnvesteerde bedrag
er na 15 ~ 20 jaar weer ~it, meer niet.
Het is ook daarom dat Lubbers nu op
pad is om. bij de partners betere
kontrakten los te peuteren. Want wie
is uiteindelijk bij gebaat?
Dat zijn de toekomstige afnemers van het
verrijkte Uranium, en die toekomstige
afnemers zijn hem al bekend, want
vooruitlopend op de beslissing over wel
of niet uitbreiden zijn al leverings
kontrakten afgesloten ter waarde van
2,5 miljard gulden, en nu moet de
gemeenschap het geld bijeenbrengen om
aan die leveringen door de NV Urenco
te kunnen voldoen.
Daarvoor zijn Lubbers en vd. Stoel nu
op pad, als boodschappenjongens voor
enkele heren met waandenkbeelden
welke ze kost wat kost willen doorvoeren.

WERKGELEGENHEID

Er komt ze.ker een aantal arbeidsplaatsen
bij als de uitbreiding wordt gerealiseerd,
niaar niet zoveèl als Lubbers nu stelt. .
Het aantal van Lubbers (2400 in 1985) i8
gebaseerd op een verdergaande uit~reiding,

tot een kapaciteit van 6 ~ BOOD ton, dan
de 1200 ton waar nu over gesproken wordt.
Nu gaat het om zo'n 500 ~ 800 arbeids
plaatsen waarvoor dan, een investering
van ruim 600 miljoen voor nodig is 1
Voor dat bedrag zijn meer, betere
arbeidsplaaten te creären

VERSPREIDING ~ERNWAPENS

Een deel van de reeds gekontrakteerde
produktie is bestemd' voor de door Duits"
land te leveren kerncentrales aan
Brazilië.
Er zijn al veel bezwaren geuit tegen
deze grootse transaktie. Brazili§ hee·ft
t.b.v. de energiehuishouding geen kern-



energie nodig, er zijn grote reserves
aan waterkracht. Dit gevoegd bij het
vele malen geblken feit dat het
diktatoriale regiem zeer zeker de
beschikking over een eigen kernenergie
cyclus wil verkrijgen, en het in LatiJns
Amerika een leidersrol wil spelen.
Het is op z'n minst naief als min. vd.
Stoel aenkt dat verdra~en en kontrakt
afspraken ook maar enige waarde hebben
als militaire belangen daarbij een rol
spelen. Ook Canada leverde een reaktor
voor "vreedzaam" gebruik aan India,dat
daarmee plutonium maakte voor de eigen
atoombommen!
Het is eveneens naief te veronderstellen
dat Nederland een taak heeft om door het
inbouwen van garanties bij de leveringen
de veiligheid te vergroten. De levering
zelf is het gevaarlijke punt. Garanties
van wie ook en kontrole hoe dan ook
zullen geen enkel land verhinderen
atoomwapens te maken met "vreedzaam"
verkregert plutonium.

KONKLUSIE

Samenvattend moeten we stellen dat de
uitbreiding van de verrijkingsfabriek
niet aanvaardbaar is omdat
-ook een onderdeel van de splijtstof

cyclus niet aanvaardbaar is als we
tegen de cyclus in z'n geheel zijn

-het veel geld kost dat beter gebruikt
kan worden

-het in Twente niet de gewenste arbeids
plaatsen brengt.

-het een onderdeel is van de verspreiding
vaJ'l atoomwapena

Het kongres van de PvdA heeft de uit~

breiding afgewezen. Hoe lang zal het
duren voordat dit ook tot de kopstukken
van die partij doordringt?

st ickerakt ie
"ATOOMËNERGIE? NEE BEDANKT!".
In Denemarken is vorige zomer
een embleem ontworpen dat zo
wel duidelijk onze afwijzing
van atoomenergie aangeeft als
dat het illustreert welk
alternatief er is. Het embleem
wordt gevormd door een rood
gloeiende zon (met een vrien~
delijk gezicht), die zijn
stralen uitzendt en omgeven
wordt door de tekst

ATOMKRAFT? NEJ TAK!
De praktijk bewijst dat dit
embleem zeer veel mensen aan
spreekt, en dat juist mensen
die de sticker STOP KERNENER
GIE (met het stralingssymbool
en de zwangere vrouw met kind)
griezelig vinden,en dus l!i.ll
gebruiken, deze. ~ticker gretig
afnemen. Ook .bij scholieren~

zal deze nieuwe sticker een
groot succes ku..nnen worden,
nu ook de Stroomgroer besloten
heeft (in eigen taal) deze
sticker over te nemen.
De nederlandse tekst luidt:

ATOOMENERGIE? NEE BEDANKT!

Het embleem wordt nu reeds
gevoerd in Denemarken, Duits
land, Frankrijk, Engeland en
Nederland.
Door· de internationale samen
werking kunnen we trouwens
tegen een redelijke prijs
leveren, namelijk f 1,= voor
één grote sticker (zie af
beelding) of f ,= voor een
blad met 20 mini-stickers.
De grote sticker is ideaal
om op de autoruit te beves
tigen of op een plaatsje
bij/op de voordeur. Deze
sticker moet namelijk het
embleem ~daarmee de bood
schap) algemene bekendheid
geven, juist nu in de komende
maanden voor de verkiezingen,
die 'voor 4 jaar lang bepalen
welk energiebeleid we zullen
krijgen.

Bestellingen plaatsen bij:
Stroomgroep stop Kernenergie,
Oudegracht36, Utrecht.
Prijzen (exclusief de porto
kosten) bij grotere afnames:
op aanvraag.
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ATOOMAFVAL:

NIET OPGELOST PROBLEEM

uit het oog verloren, al verloren.

ZOUTMIJNfN

Na ruim dertig jaar atoom
kernsplijting kan de atoom
industrie er niet langer om
heen dat zij de wereld op
scheept met een onvoorstel
baar groot gevaar: het
atoomafval.
Jaren. lang heeft men gedaan
alsof dit g~~n probleem was,
e~ zouden per kerncentrale
slechts enkele vierkante
meters afval per jaar ont
staan, en daar waren ~~n
voudige oplossingen voor:
dumpen in zee of exporteren.
Naarmate uit Amerikaanse
kontrole bleek dat deze
dumpingen verre van gevaar
loos waren, en het buiten
land zelf zijn probleem had
aan eigen atoomafval, kon
men met minder overtuiging
doorgaan te ontkennen dat
dit probleem niet opgelost
is. Hoe moeizaam dit besef
nog maar doorbreekt blijkt
duidelijk uit volkomen
tegenstrijdige bericht
geving van de overheids
instanties die erbij betrok
ken zijn.

DUMPINGEN

Van de dumpingen in de
oceaan wordt nog allerwege
ontkent dat deze gevaarlijk
zijn, de Amerikaanse be
vindingen worden gewoon ge
negeerd, maar evengoed wordt
hard gestudeerd op de moge
lijkheid voortaan in zout
mijnen of in kleilagen te
dumpen, omdat dit beter past
bij de hedendaagse ontwik
keling. Tezelfdertijd ver
klaart minister Vorrirtk voor
de radio op 18 oktober 1916
dat de berging van radio
aktief afval al drie, vier
jaar geleden (in de toen
malige Kernenergienota) als
een internationaal nog
steeds niet opgelost probleem
is aangeduid.
Wat betreft de dumping in
zoutformaties blijkt dat het
ReN al voor de proefboringen
plaatsgevonden hebben, van
mening is (en dat zonder eni
ge reserve verkondigt) dat
dit een volkomen aanvaardbaar
risico vormt. Hoe groot het
door het ReN voor ons aan
vaardbaar geachte risico is,
wordt daarbij wijselijk
buiten de discussie gehouden.
Het is daarom interessant te
zien welke informatie ons
daarover uit het buitenland
bereikt.
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In de ~ (Kansas) wilde men
een verlaten zoutmijn ge
bruiken voor dumping van
atoomafval. Het projekt ging
uiteindelijk niet door van
wege de oplossing van het
zout in grondwater en de
vele doorbQringen van de
zoutlagen door vroegere
olieboringen, die ten dele
zelfs niet geregistreerd
~.

Bij boring door American
Salt Cy. verdween er een
half millioen liter water op
onnaspeurbare wijze in-de
zoutmijn.
Naast de proefmijn in steen
zout die in Asse in~
Duitsland in gebruik is· voor
opslag van radio-aktief af
val, werd op 10 km afstand
van de hoofdschacht een
tweede schàcht gegraven. Op
600 meter diepte is enige
tijd daarna de spoeling
daarvan doorgedrongen in de
hoofdschacht, waarin de op
slag plaatsvindt. Daaruit
blijkt dus dat niet alles
even goed is afgesloten en
dat breuken voor kunnen
komen. Verder is eind juni
bij het plaatsje Ronnenberg
- niet ver van Asse - een
in bedrijf zijnde kalizout
mijn onverwachts onder wa
ter gelopen. In diezelfde
tijd heeft zich een aard
beving voorgedaan die in
een kalizoutmijn juist over
de Oostduitse grens een
gasuitbarsting tot gevolg
had. Daardoor deden zich
instortingen voor in de
proefmijn.
In Denemarken is het kern
energie-programma voor onbe
paalde tijd in de ijskast
gezet op basis van de uit
komst van een geologische
studie, dat er nog zeker
twintig jaar nodig waren
voor studie en praktisch
onderzoek om een redelijke
uitspraak over de betrouw
baarheid van deze dunpingen
te kunnen doen. Daar de
Deense uitkomst twee ver
schillende zoutformaties
betreft, waarvan er ~én de
zelfde is als waarin Duits
land en Nederland willen
dumpen, is het op zijn minst
merkwaardig dat deze Deense
studie niet ter sprake komt
in de Nederlandse voorlich
ting over de veiligheid van
deze atoomafvaldumping.
Wel vertelt minister Lubbers
dat er 12 zoutkoepels zijn,
waarvan er slechts vijf in

aanmerking komen voor de 2e
fase van het onderzoek: de
proefboringen. Op basis van
welke gegevens en welke
kriteria er al 7 zoutkoepels
als mogelijkheid zijn afge
voerd wordt ons onthouden.
Uit de tegenstrijdige bericht
geving van minister Vorrink
en haar topambtenaar Dr. J.
Baas over de mogelijkheid
dat er no~ 3 boorlokaties
afvallen {Drouwen-Gasselte,
Anloo en Schoonloo) i.v.m.
de ligging direkt bij een
waterwingebied, valt te be
grijpen dat de isolatie in
zoutkoepels ten opzichte
van het grondwater helemaal
niet zo zeker is. Om deze
red~n heeft ook de direk
teur van de Groningse water
leidingmaatschappij ernstige
bezwaren gemaakt tegen de
mogelijke proefboringen op
deze drie plaatsen._Zeer
waarschijnlijk zal de proef
boring en de dumping in de
omgeving van Pieterburen
en/of Onstwedde plaatsvinden.

WANHOOPSDAAD

Dat er weinig vertrouwen be
staat in de zorgvuldigheid
waarmee afgewogen zal worden
of er dumping in zoutforma
ties plaats zal vinden, is
niet zo vreemd als men weet
dat Sir John HilI, voorzitter
van het Engelse regerings
bureau voor atoomenergie on
langs op een conferentie van
de atoomindustrie verklaarde:
"We moeten naar mijn mening,
om onze kritici tevreden te
stellen, de een of andere
methode van (atoom)afval
lozing aanpakken, ongeacht of
dit bevredigend is of econo
misch".
Deze wanhoopshouding is naar
onze mening voor een ,groot
deel verantwoordelijk voor
de pertinente verklaring door
de belanghebbende instanties
dat storting in zoutmijnen
(of zelfs in kleilagen zoals
in België dat geen zoutmijnen
heeft) een aanvaardbaar risi
co is.
Bij dit alles dient ons, de
burgerij, é~n ding vooral
goed voor ogen te staan bij
hetgeen wij accepteren aan
risico's voor onszelf en
tienduizenden generaties na
ons:

DE AARDE HEEFT GEEN
NOODUITGANG:



VER ZET TEG END PS LAG
GRONINGEN EN DRENTE RILLEN
GEEN ATOOMAFVAL:

demonstratie •In Onstwedde
De nederlandse regering, on
der leiding van minister
LQbbers en minister Vorrink,
wil in Groningen en Drente
proefboringen laten ver
richten in zOQtlagen om aan
de hand van de aldus verkre
gen gegevens te beslissen
waar het nederlandse (en
waarschijnlijk ook duitse en
belgische) atoomafval gedumpt
moet gaan worden. Zo wil men
een van de grootste problemen
van de kernenergie-opwekking
oplossen: de opslag van radio
aktief afval.
Opslag in zOQtlagen is echter
geen oplossing, omd~t het een
eeuwenlange bedreiging vormt
voor de bevolking in de om
geving (over de gevaren las
u al in het andere artlkel
over atoomafval).
Deze bedreiging is verre van
aanlokkelijk voor de bevol
king van deze provincies, en
men is dan ook in opstand ge
komen. vooral in de plaatsen
die in aanmerking komen
(PieterbQren, Onstwedde, An
ioo, Gasselte en Schoonloç.
de eerste twee zijn de meest
serieuze "kanshebbers"). De
vele aktiegroepen hebben zich
samen met de gronin~se en
drentse gewesten van de PvdA,
PPR en PSP verenigd in de
Alarmgroep Atoomplannen (AAP).
Enkele~óege suksessen waren.
al de afwijzir~ van de regè
ringsplannen door de provin
ciale besturen van Groningen
en Drente en door vele ge
meentebesturen. Deze gemeen
tebesturen richten hun be-
stemmingsplannen zó in dat
opslag niet mag (de Kroon
kan hier tegenin gaan. met
een beroep op het algemeen
belang).
Op velestamp....olle informa
tie avonden bleek de vast
beslotenheid van de mensen,
en ir. Hamstra, die namens
de EeN de opslag kwam be
pleiten, kon hen niet over
tuigen.

Op 2 februari organiseerden
de AAP met de DNA (Duits
Nederlandse Anti-Atoom-Aktion)
en het LEK een landelijke
demonstratie tegen deze op
slagplannen.
Om 10 uur vertrokken er in
Onstwedde l10nderden boeren
met traktoren en honderden
auto's en bussen sloten zich
in Onstwedde of Stadskanaal
bi.j hen aan. In totaal waren
er zo'n 5000 mensen. Onder
hen bevonden zich vele duit
sex's, die gezamenlijk «,et
het AAP aktie willen voeren
tegen de OpSll~- en opwer
kingsplannen in het duitse
HUmmlinggebied. Onder hen
bevonden zich ook zo'n 300
mensen dle helemaal uit de
Randstad en uit Brabant,
Zeeland en Gelderland geko
men waren om hun solidari
teit te betuigen en de gro
ningse en drentse bevolking

l
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erop te N1Jzen dat zij de
zelfde strijd voeren: de
anti-kernenergie strijd:
Dit werd tijdens de slot
bijeenkomst, terug in Onst
wedde. nog eens benadrukt
door Willem Hoogendijk. die
sprak namens het Landelijk
Energie Komitee. De akties
tegen de atoomafval opslag
leveren een bijdrage aan de
anti-kernenergie beweging
en verdienen daarom on~e

steun.
En dat deze anti-kernenergie
beweging steeds sterker wordt
wordt wel bewezen door het
feit dat ook het CDA, de PvdA
en de CPN een spreker hadden
geleverd die zich uitspraken
tegen de atoomaf'Val opslag.
De politici worden gedwongen
wakker te worden en te blij
ven door de vasthoudendheid
van de anti-kernenergie be
weging:

9(" ..1



OOK BRABANT BED REI GD DOOR ATOOM AFVA L

De bezwaren die in Groningen
en Drente gelden, gaan ook
hier op. ~ wordt dl1izenden
jaren aktief afVal opgesla-
gen, dat konstant in de ga-
ten moet worden gehollden, zo
dat we honderden generaties na •
ons met deze verplichting en
de bijbehorende risico's en
kosten opschepen.

Ook Brabant bedreigd door
atoomafval

Nauwelijks iemand wist ot,
maar ze eijn al 2 jaar bezig.
Ze, dat zijn de ''Vernufte
lingen" van he't StudieCentrwn
voor Kernenergie in Mol. Ze
wroeten al 2 jaar in de klei
van de belgische Kempen, in
de hoop Û8ar hun atoomafval
te kunnen gaan "stockeren".
Dankzij de anti-atoomakties
in Groningen en Drente (=)
weten we het nu, omdat dr.
H. Montfrans, van de Rijks
geologische Dienst, :._ Stads
kanaal op een informatieavond
de belgische plannen bekend
maakte. Ir. Hamstra, een
kernenergie propagandist van
het EeN (st. Energieonderzoek
Centrum Nederland, voorheen
RON) vond deze plannen even
als dr. Montfrans onverant
woordelijk en stelde voor dat
de Belgen hun afval maar bij
dat van ons moesten stoppen.
Waar de bezoekers van die
avond het dl,;lidelijk niet mee
eens waren.
Na deze mededelingen en na
navraag bij Mol, EeN en Pro
vinciale Staten van Noord
Brabant heeft de Noordbra
bantse Milieufederatie ge
protesteerd en zijn er kamer-
vragen gesteld door Hartmeyer
(PvdA) en Cornelissen (KVP).
Bij de beantwoording bleek
dat minister Vorrink zeer on
tevreden is over de geheim
zinnige gang v~~ zaken in de
Kempen en ze zal meer gegevens
vragen. Ook het provinciaal
bestuur van Noord-Brabant
bleek van niets te weten.
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Het onderzoeksprogramma

In 1974 is het StudieOentrwn
voor Kernenergie begonnen met
een onderzoeksprogramma om
radioaktief afVal in de kem
pense klei 'te storten. Het
hele programma omvat 5 fasen:

fase 1 {1974-1976): Het boren
en onderzoeken van monsters
van de kleilagen. Met name de
kleilaag di~ zich bevindt tl1S
sen 170 en 260 meter diepte.
fase 2 (1916): Aan de hand van
gegevene uit fase 1 doelge
richter en systematischer bo
ren en onderzoeken van klei
monsters en het "testen op po
reusheid, hardheid, samenper
sing en, dichtheid. Bovendien
wordt de waterhuishol,;lding
onderzocht'.
fase 3 (1976-1977): T~eore
tische studie van de nukle
aire risico's voor het milieu
nd en 'op de langè termijn.
Ook o.a. de keuze van de ver
pakking van het afVal (glas
of een bepaald metaal of een
bepaalde legering). Verder
het uitwerken van de tech
nische aspekten van de bOl1W
van de ondergrondse kelder
in de klei.
fase 4 (1978-1979)': Het
bouwen,en inrichten van de
kelder. Deze kelder moet
10.000 m3 groot worden: 25 m
lang, 20 m breed en 20 m
hoog. Hij wordt waarschijn
lijk gebol1wd op 215 meter
diepte. Proefopstelling van
materiaal en observatie van
het "gedrag" van het afVal.
fase 5 (1980- •••• ): Het in
gebrl1ik nemen van de kelder.
Om te beginnen met laag
radioaktief afval en opbol1wen
naar hoog radioaktief afVal.
Het Stl1diecentrwn schat dat
de kelder tussen 1990 en 1995
volop in gebrl1ik zal zijn.
Op het ogenblik is men nog
niet klaar met fase 2, zodat
dit programma qua tijd niet
meer overeenstemt met de
werkelijkheid "

Gevaren

Het is bovendien een teken aan
de wand dat de nederlandse
Rijksgeologische Dienst en ir.
Hamstra (EeN) vierkant tegen
deze plannen zijn. Blijkbaar
zijn de risico's bij opslag in
klei nog v~~l groter dan in
ZOl1t.

Dat met name de Noordbrabantse
Milieufederatie en de aktie
groepen in Brabant bezorgd
zijn, komt door de waarschijn
lijkheid dat het noordbrabant
se grondwater, waar drinkwater
l1it gewonnen wordt, uit de
belgische Kempen komt. Dat
betekent dat besmetting van
het grondwafer rampzalige ge
volgen kan hebben voor de
brabantse drinkwatervoorzie
ning en dus voor de brabantse
mensen. Juist omdat radioak
tieve deeltjes, in kleine
hoeveelheden, geen direkte
duidelijke uitwerking hebben
op het menselijk lichaam,
maar het lichaam langzamer
hand "slopen" of zelfs pas
de volgende generatie(s) mis
vormen, is dit zo gevaarlijk.
Voor zover er al van diskl1ssie
sprake is, richt deze zich dan
ook voornamelijk op de grond
waterkwestie.
Bekend is, en dat wordt ook
door het SCK in 1101 erkent,
dat de kleilagen in de Kempen
van zuid naar noord aflopen.
Het SCK en de Aardkundige
Dienst in Belgiä stellen dat
het grondwater van oost naar
west loopt, naar de Schelde.
Dr. Montfrans is het hier niet



mee eens. De Rijksgeologisohe
Di,nst heeft al geprotesteerd
tegen de plannen bij de bel
gische regering. Maar hoe het
grondwater ook loopt, er lopen
mensen, veel mensen gevaar.

Wie (nliete weten

Het SCK stelt dat het hele
projekt voortvloeit uit een
kontrakt met de EG. De heer
Dejonghe van het SCK schreef
op 29-11-1976 aan de Noord
brabantse Milieufederatie:
"Alle resUltaten van het
onderzoek worden medegedeeld
aan de BEG, die ze verder o
vermaakt aan deskundigen van
de lidstaten, dus ook van
Nederland; zij worden boven
dien regelmatig besproken in
gespecializeerde werkgroepen
van de BiG".
Hier zijn vreemde dingen aan
de hand: Minister Vorrink en
de Provinciale Staten van
Noord-Brabant weten van niets.
Ook het EeN weet van niets.
Wie zijn dan die deskundigen
die van de EG de resUltaten

meegedeeld krijgen? Wie zit
ten er in die gespecialiseer
de werkgroepen van de EG?
~nerzijds blijkt dat de bel
gisohe overheid nog steeds
haar'verantwoordelijkheden
t.o.v. haar noordelijk buur
land' aan haar laars lapt,
anderzijds blijkt dat de ne
derlandse overheden geen en
kel&poging hebben gedaan om
op dé hoogte te blijven van
wat er in Mol gebeurt. Het
blijkt dus weer dat we het
van hen niet moeten hebben.
We moeten het weer zelf doen!

Akties in Brabant

De aktiegroepen ~n de pers
in Noord-Brabant besteden nu
enige aandaoht aan deze zaak.
Kamervragen zijn gesteld en
beantwoord. Beloften zijn ge
daan te gaan informeren bij
Mol•. Maar dit is· niet vol
doende. Het is noodzakelijk
dat er 'in Brabant, zowel heet
nederlandse als het belgisohe
deel~ een aktie op gang Komt

zoals nu in Noord-Oost Neder-
land en het HUmmlinggebied
gebeurt.
Deze aktie zo~ zich met name
moeten richten op:

het verkrijgen van daide
lijkheid over de grondwater
kwestie

- het onderzoeken en aan de
kaak stellen van de plannen
van de EG voor deze opslag
in Mol

- het onderzoeken en aan de
kaak stellen van de rollen
van de belgische en neder
landàe overheden hierin

- het inlicnten van de be
volking hierover en over
het energiebeleid van de
respektievelijke overheden
in het algemeen.

- het op gang brengen van
een massale, internatio-
na,le beweging tegen de
onderzoekingen in Mol

WIE HET HIERMEE EENS IS,
NODIGEN Wlof UIT DIT AAN ONS
KENBAAR TE MAKEN, ZODAT WE
OOK DAADWERKELIJK IETS KON
KEN GAAN oomn

JWV IJ HEf j;(N'

~ f(E&(f"tlEKG/E. ..
I1I?N IS' .BAKt;;

Voo,(' /JE

V()QKIJITGI/;Yli!

Bouw ·Brokdorf door rechter verboden

11

De administratieve reohtbank
van de staat Sleeswijk-Hol
stein heeft opnieuw bepaald
dat met de bouw van de kern
oentrale niet mag worden be
gonnen totdat het eigenlijke
prooes over de tot nu. toe
door de autoriteiten aan hun
laars gelapte bezwaarschrif
ten van gemeenten en 20.000
burgers tegen de bouw van de
oentrale is gevoerd.
Er bestaat volgens de rech
ters ernstige twijfel aan de
rechtmatigheid van de bouw-

vergunning. Men heeft nl.
niet voldoende rekening ge
houden met de nog onopgelos
te problemen van het opslaan
en verwerking van radio-ak
tief afval.
De reohtbank valgt door deze
uitspraak de politieke lijn
die bondskanselier Sohmidt
in zijn regeringsverklaring
heeft uitgestippeld. Deze
stelde dat de bouw van nieuwe
kerncentrales alleen kan wor
den goedgekeurd als het op
slaan en het verwerken van

het atoomafval afdoende ~e

regeld is. De reohtbank
heeft· deze lijn nu doorge
trokken en konkreet bepaald,
dat deze uitspraak ook voor
de al goedgekeurde centrale
in Brookdorf moet gelden.
Dit vonnis zal ongetwijfeld
een belangrijke rol kunnen
gaan spelen in andere pro
oessen tegen kernoentrales,
zoals het nog lopende prooes
tegen de kerncentrale te
Whyl aan de Rijn in de deel
staat Baden-WUrtenberg.



REGIONAAL NIEUWS

NIJMEGEN

DIASERIE

Oe Edf (franse elektriciteits
maatschappij) heeft met medewerking
van het ministerie van onderwijs een
diaserie
paar diaseries gemaakt- met begeleidende
teksten. Een nieuwe poging van de pro
nukleaire propaganda machine om de toe
nemende verontrusting ten aanzien van
atoomenergie weg te nemen.
Oe doelgroep van de serie wordt gevormd
door de middelbare scholieren. Oe GSIEN
(een franse groep wetenschappers die
informatie geeft over atoomenergie,
tegenstanders) heeft bij dezelfde dia
se~ies een tegenkommentaar geschreven.
De stroomgroep afdeling Nijmegen heeft
zo'n serie plus kommentaar besteld en
ontvangen en het kommentaar tesamen met
het tegenkommentaar van de GSIEN vertaald.
De serie is uitstekend geschikt voor
scholen, vormingssentra e.d. Er wordt
een goed "objektief" overzicht gegeven
van de tegenstellingen tussen voor en
tegenstanders van atoomenergie, hetgeen
diskussies kan bevorderen. Een nadeel
is dat de serie is gericht op de situatie
in Frankrijk (veel aandacht voor grafiet
gasreaktoren, de franse atoomplannen ed),
waardoor de feitelijke informatie voor
ons niet steeds relevant is, echter de
ideeen die erin naar voran komen zeer
zeker ·wel. Bovendien zijn de dia's
zeer duidelijk en prachtig verzorgd
(als je maar over geld .beschikt).
De diaserie is gratis te verkrijgen bij:
de Edf - Relations Publiques

2, rue de Murat,
75'008 Paris.

• Het gaat om 2 series: TEN(kernenergie)
3E (energie iha).

Alleen TEN is voorlopig door ons vertaald
De nederlandse vertaling is binnenkort
te verkrijgen bij Ruud 8ökkerink,

J.W.Passtraat 65,
. Nijmegen, 080-225408
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. OPROEP VANUIT EINDHOVEN

Wij willen graag in Eindhoven weer een
goede aktiegroep van de grond krijgen.
Veel aktieve mensen die in '74-'75 mee
deden zijn verhui~d of hebben nu niet
veel tijd meer. Wie uit Eindhoven of
uit deaglomeratiegemeenten
uit de agglomeratiegemeenten willen
met ons samen een vaste kerngroep vormen
om aktie te gaan voeren voor de demon
stratie tegen kernenergie op 23 april
a.s. in Utrecht; Informatie te ver
spreiden op o.a. scholen en i.v.m. de
komende verkiezingen enz. enz. ? Wie???
Bel ons even alsjeblieft. Ook mensen die
maar weinig tijd hebben en maar af en
toe iets kunnen doen: meld je. even bij

·ons, zodat ook in Eindhoven de stroom
groep stop Kernenergie weer van zich
kan laten horen!
We kunnen het echt niet alleen.

Vnte en Mieke Boskman,
Grebbeberglaan 11,
Eindhoven, tel 040-415528

BETERE VOORLICHTING IN DODEWAARD

In Dodewaard en de naburige gemeenten
Kesteren en Druten.wordt begin maart
een informatieboekje over kernenergie
verspreid. Het wordt huis aan huis
bezorgd. Dit alles is een gevolg van
de eis om betere en objektievere
informatie te verstrekken rond het
kernenergiegebeuren.
Daartoe heeft de gemeenteraad.van
Dodewaard een commissie kernenergie
getnstalleerd. Deze commissie heeft
onlangs de tentoonstelling Energie
rdukatief naar Dodewaard gehaald en
zodoende is er wat tegenwicht sevormd
tegen de open huizen die de kern
centrale voor de bevolking houdt•
Het is vanaf begin maart te bestellen
bij het gemeentehuis van Dodewaard
tegen de prijs van ongeveer twee
gulden. (08885-l444). Meer informatie
hierovar bij de stroomgroep Dodewaard.



AKTIE DODEWAARD
Commissaris van de koningin
in Gelderland, mr ; W.J.
Geertsema en president-com
missaris van de kerncentrale
Dodewaard, mr. W.J. Geertsema,
op werkbezoek

In de gemeenteraad van Druten,
een plaatsje aan de andere
zijde van de Waal tegenover
de kerncentrale, wordt de
volgende opmerking gemaakt:
"Er is sprake van een groei
ende onrust bij de bevolking
over de gevolgen van een mo
gelijke ramp bij de Dodewaard
se kerncentrale."
Antwoord in eerl uitvoerige
uiteenzetting:
"De enige weg om in de toe
komst verzekerd te kunnen
zijn van energievoorziening
is het experimenteren met deze
vorm van energieopwekking.
Het gaat in Dodewaard alleen
om een experiment. Daarom
leest u zo vaak dat het ding
weer heeft stil gestaan. Het
zal volgens de commissaris

nooit voor kunnen komen dat
bij een eventuele calamiteit
zich schadelijke straling
over een groter gebied ver
spre~dt. Waarom dan zo'n
ingewikkeld rampenplan op
gesteld? Welnu, er zou stra
ling over enkele honderden
meters buiten het gebouw op
kunnen treden en de overheid
wil zich ook tegenover dat
risico optimaal wapenen."
Bij een dergelijk antwoord
gaan al je haren recht over
eind staan. Je vraagt je af
of Geertsema het rapport
voor de gezondheidsraad
waar de gevolgen van het
Groots Voorkomend Ongeval
(GVO) in besproken worden
wel eens gelezen heeft.
Ook kunnen we hem he~ rap
port Kernenergie in discus~

sie aanbevelen (T.H. En~

schede, boerderijcahier 7502).
Ook vraag je je af waarom
heet zoiets een "werkbezoek"
als het alleen maar is om
de bevolking in slaap te
sussen%

1------ ----------------------..---.-.-...--------_

OPSLAG van ATOOMKOPPEN in NEDERLAND

Oe "vredesgroep Diessen" is een
politiek niet gebonden groep,die
sinds lt jaar actie onderneemt
tegen de opslag van atoomwapens
in dichtbeoolkte gebieden. Haar
argumenten zijn:-Deze atoomwapens
worden regelmatig van de ene le
gerplaats naar de andere vervoerd
(om het de vijand moeilijk te ma-
ken) en de leden van de vredes

groep vinden dit levensgevaarlijk
in dichtbevolkte gebieden.

-Voor terroristen zijn dit ideale
doelwitten. -Oe omliggen-

de dorpen hebben geen profijt,maar
zijn wel het slachtoffer bij een on
geluk. -De bevolking heeft
nooit om atoomkoppen gevraagd.

Contact is opgenomen met 16 ge
meenten in N.Brabant;de plaatse
lijke pers verleent steun.

Minister Vredeling antwoordde
hen, dat Nederland vast zit aan
NAVo-verdragen. Luns liet
weten, dat het gevaar van een on
opzettelijke ontploffing zeer ge
ring is, aangezien 4 man een zeer
specifieke instructie moeten vol
gen om een atoombom tot ontplof
fing te brengen.

ATOOMOORLOG
Aangezien een internationaal in
stituut voor Vredesvraagstukken
(het SIPRI te Zweden) heeft voor
speld, dat er een grote kans is op
het uitbreken van een etoomoorlog
binnen 10 jaar,gaat "vredesgroep
Diessen" door J

C.v.Helvoirt Laarstraat 10
Diessen(n.brabant) 13



LSED-CDNGRES
meer geld 'voor

L.S.E.O.-conferentie;
"Energie, nu en in de toekomst"

A',I ter nat i even?
ferdi spit

De Landelijke Stuurgroep Ener
gie Onderzoek hield 27 januari
in Utrecht een conferentie
o.a. ter toelichting van rap
porten eerder door haar uit
gebracht.

Minister Trip (wetenschaps
beleJ.d)

De belangrijkste zaken die
Trip te berde bracht waren
adviezen, die dezelfde dag
waren ~eboden door de
R.A.W.B. (Raad voor Advies
Wetenschapsbeleid) aan de
regering:

Energie onderzoeksgelden in
de periode 1976-1981 verho
gen met 115 miljoen gulden
tot 1600 miljoen.

- Kriteria voor al of niet toe
te kennen onderzoeksgelden:
+ de verwachte bijdrage aan

de energievoorziening
+ de tijdsduur van deze bij

drage
+ de mate, waarin de neder

landse industrie kan pro
fiteren

Prioriteiten (op srond van
deze kriteria):
+ kolen (vergassing, vloei

baar maken, transport).
+ niet-conventionele ener

giebronnen
+ besparing

Minder geld naar kernenergie

Voorts wordt geadviseerd te
"herprogrammeren" inzake het
onderzoek bij het EeN en de
KEMA. Konkreet betekent dit:
Verschuiven van kernenergie
onderzoek naar andere ter
reinen (voor dit jaar is nog
200 miljoen van de )00 be
stemd voor kernenergie onder
zoek) •

Kommentaar

Het rapport zelf heb ik nog
niet gelezen, maar bij de
kriteria hoort volgens mij
zeker: de verwachte maat
schappelijke en ekologische
gevolgen van de invoering
van bepaalde energiebronnen.
Op grond hiervan kom ik tot
de prioriteitenvolgorde:
- besparing, vooral vermin

dering van verspillingen
- natuurlijke energiestro

men zoals zonne-energie
en windenergie

- aardgas' .
- kolen
Kolen komt bij mij lager op
het lijstje, wegens de on-
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zekere, maar mogélijk ka
tastrofale gevolgen van eén
verhoging van de hoeveelheid
002 in de atmosfeer. Boven
dien raken de kolen (even
als uranium, olie en gas)
binnen afzienbare tijd op;
terwijl de zon voor mense
lijke begrippen nog ~ér,
zéér lang blijft schijnen
(4,5 miljard jaar?).

Steenkool

Na Trip kwam o.a. dr. Machor
van de Shell aan het woord,
en wel over onderzoek naar
vergassing en vloeibaar ma
ken van steenkool. Voor de
steenkool in onze bodem zag
hij niet veel (betaalbare)
mogelijkheden
Bij de Shell wordt o.a.
onderzoek gedaan aan de z.g.
fluidised bed combQtion,
een steenkoolverbràndinga
methode, waarbij het moge
lijk lijkt de hoeveelheid
vrijkomende zwavel (502) te
verminderen door het aan
kalk te binden vlak voor de
verbranding.

Bestuurlijke próblemen

V66r Machor had de voorzit
ter van de LSEO, Prof. van
GooI, nog een overzicht ge
geven van de belangrijkste
punten uit het LSEO-rapport.
Hij le~de er de nadruk op,

dat de technologische moei
lijkheden minder ernstig
zijn dan de bestuurlijke
problemen (niet verwonder
lijk, deze bestuurlijke
problemen liggen o.a. in
het feit, dat veranderingen
gepaard gaan met aantasten
van gevestigde machten en
belangen).

Besparingen

Prof. latsko vertelde iets
over de mogelijkheden van
besparingen. Hij onder
scheidde:
- verminderen van verliezen
- vermindering van eindver-

bruik, gepaard gaande met
"andere levensstijl"

Als motieven voor besparing
noemde hij:
- de toekomstige voorzie-

ningszekerheid .
-'betalingsbalans in even-

wicht hou.den
Vol~ens mij hoort er zeker
ook bij: overbelasting van
het "milieu"'voorkomen en
ons nageslacht niet beroven
van alle bodemschattenl
Hij noemde voorts enkele mo
gelijkheden:
- e.v.-ketels in kombinatie

met warmtepomp gebruiken
- isolatie
- lopen of fietsen van af-

standen kleiner dan 5 km

Voorts verzekerde hij ons,
dat besparing meer een kwes
tie is van beleidsmaatregelen
dan van onderzoek. Hij dacht
daarbij aan: subsidies, ge
garandeerde kredieten, zui
nigheidskuur, belastingmaat
regelen.

Direkte omzetting van warmte
in elektrische energIe

Prof. Riet jens hield een
verhaal over de z.g. magneto
hydrodynamische generator,
een machine die nog in ont
wikkeling is en waarover hij
volgens Machor overdreven
enthousiast deed. Het maxi
maal rendement ligt daarbij
op 50 à 6~, tegenover 33
40% voor conventionele cen
trales die fossiele brand
stof stoken.

Kernfusie

De laats1;e ontwikkelingen
op het gebied van de kern
fusie werden belicht door
prof. Kistemaker (van de
ultra-centrifuge Almelo),
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vesteren om (zogenaamd)
werkgelegenheid Voor enkele
honderden werknemers te
creUren.
Zelfs wordt met droge ogen
ons voorgelogen dat meer
energiegebruik vanzelf
meer werkgelegenheid met
zich meebrengt •
Uit onderstaande grafiekjes
blijkt wel hoe de vork in
werkelijkheid in de steel
zit. In tien jaar tijd nam
de werkgelegenheid in de
duitse tabaksindustrie en
lederindustrie steeds ver-
der af naarmate het ener
gieverbrQik toenam. 15

Een uitgebreide kritiek op
het LSEO-rapport kunt u vin
den in nr. 4 van dit blad.
In de volgende nummers kunt
Q artikelen verwachten over
besparing en alternatieve
energiesystemen.

Ekologieku.rsQs

Aan het eind mocht het volk
ook nog wat zeggen. strohalm
maakte van de gelegenheid ge
brl.\ik om te pleiten voor op
nace, in de in te stellen
energie-raad, van ekologen
en wel niet-technokratisch
denkende ekologen.
Schriftelijk had strohalm
ook nog een ekologieku.rsus
voor het hele gezelschap
(1000 manS) aangeboden. want
dat is wel nodig. De hele
bijeenkomst was een verdedi
ging van de voorstellen van
het LSEO (naar minder groei,
maar wel met kernenergie) en
een beetje fundamenteler in
zicht bij al die, merendeels
gevestigde energie-heren,
zou niet misplaatst zijn.

scholen best meer geld op
verantwoorde wijze besteed
kan wo~den, ook al zul je
wel rekening moeten hol.\den
met de sociale gevolgen voor
onderzoekers op kernenergie
gebied, als de geldkraan
naar dit onderzoek dichtge
draaid wordt. Overigens kan
een natuu.rwetenschapper
mi~stens even goed omgeschoold
worden als een handarbeider.

- .....
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De laatste jaren is er een
dankbaar excuus gevonden om
allerlei ongewenste ontwik
kélingen door te-drukken:
"dE' werkgelegenheid".
De moest energievretende en
daarmee weinig arQeidver-

.gende industr1e§~ worden
als zoete broodjes verkocht
vanwege de geboden werk
gelegenheid. Gemiddeld
moest men al gauw f .100.000
aan machines e.d. investeren.
om 1 persoon-werk te kunnen
bieden. De uraniumverrijking
spant hierbij (tot nu toel)
de kroon: f 750 miljoen in~
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Voorts merkt hij op, dat de
hoeveelheid geld, nodig voor
een onderzoek in het begin
weinig is, naarmate het on
derzoek vordert meer wordt en
daarna weer minder. Volgens
hem is de kernenergie ontwik
keling in de middelste fase
en de zonne-energie in de
beginfase, terwijl het onder
zoek van gas, olie en kolen
in de derde fase is, zodat
een vergelijking van de hoe
veelheid geld, besteed aan
kernenergie onde.rzoek ener
zijds en ander energie onder
zoek anderzijds, oneerlijk is
als je hièr geen rekening mee
houdt.
Afgezien van detailkritiek
(wind-energie is niet in de
beginf.ase, kolen-onderzoek
niet in de eindfase) _heb ik
er kritiek op, dat LQbbers
er blijkbaar van uit gaat,
dat kernenergie en zonne
energie even wenselijk zijn
en gelijkwaardig wat betreft
maatschappelijke en ekolo
gische gevolgen. Wijzer lijkt
het mij gemaakte fouten toe
te geven en over te schakelen
van kernenergie onderzoek
naar zonne-energie onderzoek.
Bovendien sl.\ggereert Lubbers
dat, ook al ZOQ je willen, op
het ogenblik niet meer geld
op ver~ntwoorde wijze besteed
kan worden aan zonne-energie
onderzoek, aangezien dit on
derzoek in de beginfase is.
Ik ben van mening, dat hij
ongelijk heeft en dat er op
de universiteiten (bijv. U
trecht) en technische hoge-

Prof. Lieshout van de Stich
ting Voor Zuiver Wetenschap
pelijk Onderzoek hield een
zwak verhaal, wat er op neer
kwam, dat energie onderzoek
eigenlijk te toegepast wae
om gesubsidieerd te worden
door ZWO en dat de subsidie
a~ drie projekten op dit ge
b~ed al meer dan genoeg was
en dat voor meer energie
onderzoek extra gelden op
tafel moeeten komen, omdat
schl.\iven binnen het ZWO-bud
get niet wenselijk was.

-~ister Lubbers (economische
en)

Minister Lubbers vertelde nog
wat precieeer dan minister
Trip waar de extra gelden·te
recht zouden komen.
Wat betreft kernenergie was
hij van mening, dat een zorg
vuldige toepassing mogelijk
is en dat Ne4erland door moet
gaan met onderzoek op dit ge
bied om invloed te hebben op
internationale ontwikkelingen.
Later (in het tv-journaal)
vertelde hij dat de veilig
heidsproblemen van kernener
gie nu geen vraag meer zijn:
ze zijn opgelostl
Volgens mij kunnen wij ons
beter richten op wind- cn
zonne-energie onderzoek om
OP dat gebied een voorsprong
te krijgen. -
Herprogrammeren (zoals gead
viseerd door de RAWB, zie
begin van dit verslag) van
wet~nschappelijkonderzoek
was volgens hem o.a. moeilijk,
omdat wetenschappers star zijn
maar onderzoeksprogramma's nog
meer.

a.~•

Energie onderzoek in het ka
aer van z",O.

in een Sickbock-achtig be
toog (dit laatste voor de
O.B~ Bommel-kenners). Uit
zijn verhaal bleek, dat we

- daarover nog geen hoge ver
wachtingen hoeven te hebben
wa~ betreft de praktische
realiseerbaarheid.
Wat mij betreft is het feit
dat bij kernfusie het zeer
gevaarlijke gas tritium een
belangrijke rol speelt een
extra vraagteken voor de
toekomstige mogelijkheden
van het gebrl.\ik van het
kernfusieproces voor de
energievoorziening. Zie
elders (blz. ) in dit
blad -het artikel van Ton
Brans over kernfusie.



KE RNFUSI E een belofte??
In Europa en de USA wordt de
hoop gewe" en levendig ge
houden dat de kernfusie (of
wel atoomkernversmelting) DE
energiebron zal zijn die de
teleurstelling van kernsplij
ting ons zal doen vergeten.
De gesohiedenis herhaalt zioh:
twintig tot dertig jaar ge
leden werd dezelfde hoop ge
koesterd t.a.v. de kernsplij
ting, die maar liefst schoon,
onuitputtelijk en spotgoed
koop zou zijn. Nu de atoom
splijting begint op indus
triä1e schaal toegepast te
worden, blijkt de ermee samen
gaande vervuiling nog gevaar
lijker te zijn dan alle andere
bekende gevaren, de uranium
reserves zo gering dat we over
tien jaar al een uraniumorisis
kunnen verwaohten, en zo duur
dat alleen allerlei besoher
mende overheidsmaatregelen
voorkomen dat deze techniek
te kostbaar- is om toegepast te
worden voor commerciäle doel
einden.
In ho~verre de honderden mil
joenen gl.lldens die nL1 jaar
lijks in de USA en ELlropa be
steed worden aan de ontwikke
ling van de kernfL1sie een zin
volle bijdrage leveren aan het
realiseren van de droom:
"sohone en onuitput.telijke
e.nergie" hopen we hierna dui
delijk te kLlnnen maken. Eán
hoop is al opgegeven, kern
fusie zal nooit een goedkope
energiébron zijn.

Een fgsie-reactor in 'normaal
bedrijf' :

Het meest onderzochte en in
ontwikkeling zijnde type fL1sie
reactor is de Tokamak, geba
seerd op een ontwerp van de
Russisohe atoomgeleerde (en nL1
dissident zijnde) A. Sacharot;
Zo'n experimentele fL1siereac
tor is een miljardenprojekt,
en kan in BLlropa alleen door
de BBS gefinancierd worden (de
JET, Joïnt Buropean Tokamak).
In de fL1siereactor vindt ver-
sme~ting van atoomkernen
plaats onder invloed van
temperaturen van honderden
miljoenen graden CelsiL1s.
De2\e temperaturen worden op
gewekt in het midden van een
riiigvormigëbL1fiï, en in be
dwang gehoL1den door enorme
electromagneten. Als resL1l
taat van de kernversmelting
komt energie vrij en ontstaan
L1it zware waterstotdeeltjes
(deuterium) dubbelsware water
stofdeeltjes (tritium).
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Aanvankelijk zal men waar
schijnlijk ook tritiLlm ge
bruiken als basismateriaal
voor de kernversmelting, daar
men dan bij dezelfde tempera
tUL1r uit een mengsel van t~i

Hum en deuteriwn 40 maal zo
veel energie vrijkrijgt als
uit deuteriLlm alleen. Bij de
kernversmelting komt 8~ van
de energie vrij in de vorm
van neutronenstraling, die
het constructie-materiaal
van de wanden der fusiereac
tor bombarderen. Deze reac
torwanden, die o.a. uit zeld
zame metalen als niobium ge
maakt zullen worden, worden
in ongeveer twee jaar tijd
hierdoor omgevonnd tot radio
aktief schroot. DH komt om
dat elk atoom van deze wanden

honderden keren van z1Jn
plaats wordt geschoten door
deze neutronen en er boven
dien andere chemische stof
fen in dit metaal ontstaan
waar'door uiteindelijk de
eigenschappen van het con
structiemateriaal zoveel
veranderen dat het onbe
trouwbaar wordt en dus niet
aan hoge constructie-eisen
meer kan voldoen. Dit neu
tronenbombardement is onge
veer 14 maal intensiever dan
bij een kernsplijtingsreac
tor, en ook daar vormt het
een in feite onoplosbaar pro
bleem, getuige de verklaring
van dr. Earl A. Gulbransen
dat na 25 jaar researoh en
ontwikkeling nog steeds de
huidige materialen en ont-
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aktiviteitsdosis groter dan
40 miljardste Curie aan
plu.tonium (dat is dé
maximaal toegelaten dosis),
één persoon had een pluto
nium-stralingsdosis van 1
miljardste Curie opgelopen
en de overige 9 nog minder.
Dr. Sidney M. Wo1fe van de
Openbare Gezondheids Re
search Groep in Washington
konkludeert hieruit dat de
maximaal toege1a~en stra
lingsdosis aan pll1tonium
ongev'eer 1000 maal te hoog
is!

Concll1sie

Overige bezwaren tegen kern
fusie

Er is slechts één veilige.
schone en goedkope kernfusie
mogelijk, en die funktioneert
nog vele miljoenen jaren, dat
is de ZON. Gebruik van deze
energiebron is kleinschalig
mogelijk en milieuvriendelijk,
en veelal zelfs echt goedkoop!

Ook voor deze technologie
geldt dat ze zeer grootsoha
lig is, enorme hoeveelheden
warmte zal lozen op het
milieu (thermisch rendement
is 3û-50?'), en zeer grote
kwetsbaarheid veroorzaakt
voor de maatschappij die op
haar vertrol1wt.

/,lc ~
kERNiIlfRG.r

~de WlRKCAEGIN.t.ID

- van de (naar schatting)
5800 werknemers uit de
atoomsplijtingsinstallaties
(voor atoombommen en/of
kernenergie) hebben er 819
toestemming gegeven voor
lijkschouwing na hun over
lijden. Van de eerste 30
lijkschouwingen is geble
ken dat 11 van de 30 per
sonen kanker of leukemie
had, terwijl het op basis
van de leeftijd redelijker
wijs slechts (?) 6 personen
geweest zouden zijn. '
Slechts één van deze 11
personen had een radio-

Rampenrisico bij kernfusie
toepassing

Het blad Atoomenergie meldt
in haar mei-nummer van vorig
jaar dat o.a. de volgende
risico's ontstaan door kern
fusie-toepassing:

-triti~-lozingenbij sto
ringen

-plotseling vrijkomen van de
magnetische energie, en on
voldoende afscherming van
deze gigantische krachtvel
den

-warmte-ontwikkeling in de
mantel bij storing in de
koelmiddelstroom (ongeveer
0,25% van het reactorver
mogen, ofwel ongeveer de 3
energie van 1 Watt per cm )

leven

In het vakblad "Bulletin of
Atomie SOientists" van sèp
tember '76 geeft de gepen
sioneerd~ professor in de
biochemie John T. Bdsall
een overzicht van de hui
dige kennis over de gezond
heidsgevolgen die plutonium
kan veroorzaken.
,Enkele belangrijke aspekten:
- voor pasgêborenen is het

percentage door het
lichaam opgenomen plutonium
véél groter dan voor vol
wassenen, d~s zijn voor
hen de gezondheidsrisico's
veel groter.

- onderzoek van Karl Z. Mor
gan maakt hoogst aanneme
lijk dat meerdere oorzaken
tesamen ervoor verant
woordelijk zijn dat de
maxim~. toegestane
stralingsschade (van
pll1tonium-239) nu 240 maal
te hoog is'.
deze voorgestelde ver
laging van maximaal toe
laatbare stralingsdosis
(voor pll1tonium-239) zou
de grens van het meetbare
overschrijden; zo'n 'norm'
zo.u. dus niet kontroleer
baar zijn.

vijand van het

PLUTONIUM

werpen géén veilige reactor
constr~cties k~en bieden
(zie Bèta 24-2-76).
Volgens de FRC (internatio
nale raad voor kernfusie
ön!ërzoek) z~lïen in ëên
f~siereactor minstens enkele
honderden grammen tritium in
omloop zijn, en enkele kilo
grammen in voorraad.
Triti~ is Uitermate gevaar
lijk daar het dwars door de
constructie heen kan dringen
en dan het milieu zal bedrei
gen. Hoe gevaarlijk triti~

op zich is mag wel blijken
~it het feit dat één gram
triti~ dat in de atmosfeer
terecht komt pas na verdun
ning met 50 mbieke kilome
ter lucht een onschadelijke
concentratie word~ geacht
te zijn. Triti~ is buiten
gewoon gevaarlijk voor de
erfelijkheidsdragers, daar
het chemisch niet onder
scheiden kan worden van ge
wone waterstof. Dat bete
kent dat het opgenomen kan
worden in alle chemische
verbindingen van water en
het levende weefsel dan van
binnenuit aantast' door zijn
straling en door zijn ver
val tot helium.



IE RN·FUSI E een duister avontuu r

De rol van de nederlands.e
regering

In dit getouwtrek tt:lSsen de
3 groten der EG spele~ de
nederlandse minister Trip en
zijl1 staatssecretaris Brink"
horst een aktieve rol. Zij .
proberen te bemiddelen tus
sen de betreffende landen.
Zij willen zo snel mogelijk
aan de slag. Minister Trip
gelooft namelijk, zoals hij
op 16-12-1975 nog tegen de
EG-ministers van wetenschap
pen zei, dat kernft:lSie grote
kansen biedt· voor de toe
komstige energiezoorziening.

Hij stelde in deze toespraak
kernfusie tegenover zonne
energie!

OE OORSPRONG VAN KERNFUSIE

Kernf~sie is, evenals kern
splijting, een onderwerp van
hevige korikurrentiestrijd
t~ssen de hoogontwikkelde
landen van de wereld.
In 1932 werden al kernf~sie
reakties opgewekt, maar het
startsein van de race werd
eigenlijk gegeven in 1952 in
de Stille Oceaan. Dit start
sein was de hardste en in
drukwekkendste knal die men
zich kan heugen, de eerste
waterstofbom, ontwikkeld on
der leiding van Prof. Edward
~eller.

U ziet dat kernfusie dezelfde
oorsprong heeft als kern
splijting: de wa~nindustriel

In 1958 gaf Amer ~ z1Jn mili
taire.geheimen prijs en gingen
vele laboratoria aan·de slag,
een wedstrijd met wisselende
posities.

Het grootste PrQbleem was
eerst de vervolmaking van de
magnetische dwangbIlis. In 1965
ontwikkelden de RIlssen de zgn.
Tokamak en verwierven zo een
voorsprong.

Na 1969 hebben vooral de Duit
sers en Engelsen deze voor
sprong ingehaald. De Ellropese
Gemeenschap besloot tot ge
zamenlijke ontwikkeling, en
ze lag tot voor kort voor op
V.S., Sowjetllnie en Japan.
Ze dreigt n~ echter deze voor
sprong te verliezen door het
to~wtrekken binnen de EG door
met name Dllitsland, Frankrijk
en Engeland. Wat is namelijk
het geval?
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OE EUROPESE CE~EENSCHAP EN OE JET

Het voorbereidend onderzoek
voor de JET (Joint Ellropean
Torus) een Tokamak experi
ment is tot nll toe gevestigd
in C~ham (Engeland). Over de
plaats waar de JET moet komen
wordt nu al anderhalf jaar
geen beslissing genomen. Oor
spronkelijk waren er 6 kandi
daat-plaatsen: Mol (Belgiä),
Ispra (Italiä), Garching en
Jttlich (D~itsland), Culham
(Engeland) en Caderache
(Frankri Jk). Mol en Jttlich
vielen al snel af. Itali~

hield een Jaar geleden de
beslissing op omdat zij per
~4 wilde dat Ispra de plaats
werd. Ispra is een E~ratom

onderzoekscentr~dat on
zeker is van z'n voortbe
staan omdat de Euratom nat:lwe
lijks f~tioneert. Dankzij
tegemoetkomingen trok Ispra
zich. later echter terllg alR
kandidaat·en bleven Garching;
Clllham en Caderache over.
Nt:l werd vooral Frankrijk de
grote ruziezoeker. Frankrijk
dreigde dat ze .met niet-EG
leden zou gaan samenwerken
als <le JET niet in Caderache
komt. De impasse is nog
steeds niet doorbroken en
Brt:lnner (Europees Commissie
lid) heeft verklaard dat het
prcjekt eigenlijk al mislllkt
is. Dat betekent dat 54 mil
joen gulden die de EG er tot
nu toe in heeft gestopt ver
loren zijn. Veél geld, maar
gel~ig nog weinig verge
leken bij de geraamde kosten
van deze proefinstallatie:
1,5 miljard in de komende
vijf jaar.

Dit is op z'n minst vreemd
voor een minister die in ei
gen land bekend staat als
anti-kernenergieman en daar
ook voor ~it wil komen.
Eveneens is het vreemd dat
Nederland nog steeds zo'n
vertrouwen blijkt te hebben
in de onbaatzuchtigheid van
de :teden van .de Gemeenschap •.
Frankrijk, Duitsland en En
geland willen onder de vlag
van de EG hun eigen kennis
opvijzelen, vooral ten voor
dele van het eigen land, en
de moeilijkheden die de
strijders tegen kernsplitsing
en snelle kweekreactoren in
die landen hebben, tonen al
aan ~at ze zich daarbij niet
licht laten betnvloeden door
problemen omtrent de veilig
heid, vrede, lange termijn
aspekten, geldverspilling
e.d.
Dat, ook in Nederland, nog
steeds wordt gedacht aan
kernfllsie als dé opvolger
van kernsplitsing en geloof
in zonne-energie als hobby
isme wordt afgedaan of wel
willend met de mond beleden
wordt, is een grof schandaal.
De beweging tegen kernenergie
groeit gestaag. Laten wij er
voor zorgen dat we niet de
ene toepassing van kernener
gie, de splijting, bestrijden
om daarna met de andere toe
paS1ling, de !!ü!.iI" gekonfron
teerd te worden. We zullen n4
moeten beginnen de ontwikkel
de belangstelling en de ruime
fondsen om te buigen naar .
zonne-energie, als het veilige
en schone alternatief, t4gen
wereldvernietigers en kapitaal
goochelaars.



Bnquete~over kernenergie

Zonder aan enquetes absolute waarde te hechten, willen we hier
enkele opmerkelijke uitslagen aan u doorgeven:

1) Ned. Stichting ri,sico van eoht vrij totaal
voor Statistiek kernenergie groot groot

maart 1973 8;' 27~ 35%
nov. 1975 11;' 44% 55%

2) NIPO bouw van tegen voor geen
kerncentrales mening

april 1975 31J' 23% 46~

3) Lagendi.jk uitbreiding tegen voor geen
UCH mening

Jan. 1977 63% 18~ 1BZ

KiEZERSBEDROG

Hoe doortrapt de kiezers be
duveld worden al~ het erom
gaat de toezegg1Nen op
kernenel'giegebied gedaan, n4
te komen, bewijzen twee zeer
recente voorbeelden ons.
In Zweden beloofde de voor
zitter van de centrwapartij
dat, wanneer hij premier
werd in de nieuwe regering
(die in oktober .11. werd ge
kozen), hij niet zou toe
staan dat de atoomenergie
centrale BarsebAck 2 zijn le
splijtstoflading zou krijgen.
Bovendien zou hij zich er
persoonlijk voor inzetten
dat er geen nieuHe 'kern
centrales gebouwd zouden
warJen en dat de ~ reeda
o,perationele centra'les bin
nen afzienbare tijd gesloten'
zouden worden.
Na de. verkiezing, die door
de centrwapartij gewonnen
werd" was de eerste daad
van'de nieuwe premier Fäll
din het goedkeuren van het
van splijt~tof voorzien van
BarsebAck 2, en de àfkondi
ging van verdere kernener
gie-uitbreidingen.
Het hoeft geen betoog dat
dit wanbeleid geleid heeft
tot sche"pe reakties van
vele kanten. Ex-premier
Olof Palme noa~de het zelfs:
"de grootste politieke
zwendel van de geschiedenis".

In Duitshnd zei vlak v,oor
dE' v-erkiezingen het minis
terie voor wetenschapszaken
dat vanwege het rt11mtelijke
ordeningsbeleid de bouw van
de 3e atoomcentrale in Biblis
(blok 0) 4411 tot twee jaar
uitgesteld was. Direkt na de
verkiezingen werd de vergun
ningsaanvrage voor deze cen
trale in behandeling genomen,
en kreeg de bevolking tot 20
december .11. gelegenheid even
tuele bezwaren in te dienen.

Raelon-ps - nos een "atoom"
sevaar

Het is ,alsof de duivel er mee
speelt, hoe meer qnderzoek
wordt gedaan, hoe meer gevaren
er worden gevonden, verbonden
aan het gebruik van kernener
gie.
Radon-gas wordt geprocudeerd
bij het natllllrliJk Verval van
llrani.wa. Het komt vrij bij
'het delven van IlrBniwa, _~r

door situaties kunnen en zll1
len ontstaan, waarbij dit ~s
wordt inge~demd.

Radon vervalt .zelf in eep paar
dagen tot ,.g. isotopen van
polonilllD, lood en bismuth en
deze isotopen vervallen zelf
weer, waarbij radio-aktieve
straling vri.jkomt.

Geen fjlter helpt

Radon, is een z.g. inert gas,
wat betekent, dat er geen
filters bestaan, waarmee
radon uit de lllCht te fil
treren is.

Meer slachtoffers dan bij
kolenenergte

Een BIlIerikaans natullZ'kundige,
dr. POhl. erkent in een l'S
cent artikel dat'de ëiëktri
citeitsproduktie m.b.v. ko
lencentrales minder doden zou
kosten dan via kernenergie.
Volgens hem is 'het doden-aan
tal als gevolg van kernener
gie 4x zo groot. GedIlrende

duizenden j~ren zullen radon
en haar vervalprodllkten long
kanker veroorzaken met 95%
kans op dodelijke afloop.
Longkanker veroorzaakt door
radon, heeft 15-20 jaar nodig
om zich te ontwikkelen, waar
door het zo lang geduurd heeft
voordat men dit ontdekt heeft.

Bij llranilllD-mijnwerÁers is
echter de verhoogde long
kanker-sterfte aangetoond.
Weer een extra reden om te
kiezen tegen kernenergie en
voor andere mogelijkheden.
(vrij vertaald naar een
australisch bericht)

'9



ENERGIE an·al·yse en standpuntbepaling

john hontelez

De redenen van de weiger
achbge höudlfif van bedrijfs
leven en over eid om de
energie-vOOrZieniÎ! op die
manier in te rich~n

Werkelijke besparingen belem
meren de vooruitgang van de
ekonomiscne groei en zijn als
zodanig een bedreiging voor
het voortbestaan van het ka
pitalistiache produktiesys
teem.
De technologie van de energie
voorzlenlng lS steeds inge
wikkelder en grootschaliger
geworden. Er zijn steeds
grotere investeringen voor
nodig, die pas na langere
tijd winst opleveren. Alleen
de grootste bedrijven kunnen
zich daarom nog op een kon
kurerende manier met energie
bezig houden. Daardoor ziet·
men e~n steeds verder gaande
machtskonsentratie. Vooral
op het gebied van de techno
logie. Deze machtskonsentra
tie geeft de mogelijkheid
pri ,izen te dikteren en de
energievoor~ie~ing als
politiek of ekonomisch machts
middel te gebruiken.

. De ontwikkeling van de
stroombronenergie heeft
minder mogelijkheden in
zich om een dergelijke
machtskonsentratie te ver
krijgen en te bestendigen,
omdat de technologie een
voudiger kan zijn. Dit maakt
het voor de grote konserns
niet zo aantrekkelijk hierin
te investeren.
Vooral de oliekonserns zijn
bezig om een zo groot moge
lijk aandeel in de ~nd
stoffen, het transp~ en de
distributie te krijgen. ZO

Inleiding
De energievoorziening neemt
een ste~ds belangrijkere
plaats in onze samenleving
in. Steeds· meer lichamelijke
arbeid wordt vervangen door
mechanische arbeid en de
materiile welvaart is geba
seerd op een gebruik op
grote schaal van goedkope
energie. Het is daarom niet
verwonderlijk dat juist in
deze sektor de machtskon
centratie van het groot
kapitaal al ver gevorderd is
en nog steeds verder gaat.
Energie kan als een sleutel
sektor beschouwd worden en
macht over deze. sektor geeft
ook macht in de andere sek
toren van de ekonomie. die
hiervan afhankelijk zijn.

Energie als machtsfaktor
De teennologische revolutie
brengt de mens vele goede
dingen. Arbeidsverlichting,
verbetering van de volksge
zondheid, verbetering van de
materiile welvaart zijn
slechts enkele voorbeelden.
Dit valt alleen maar toe te
juichen.
Van de andere kant brengt
deze technologische revolutie,
omdat ze plaats vindt binnen
het kapitalistische produktie
systeem, ook veel verspilling
en schade met zich mee.
Dit komt, omdat de aard en de
omvang van· de produktie niet
wordt bepaald door alle be
trokkenen, met inachtneming
van kriteria met betrekking
tot noodzakelijkheid, wense
lijkheid,miljeuveiligheid en
een evenwichtige verdeling
van de welvaart over de wereld.
Ze wordt daarentegen bepaald
door het winstmotief en het
streven naar een zo groot moge
lijk marktaandeel. Daardoor
ontstaat er keer op keer een
konflikt tussen het nut van de
produktie voor de kapitalist,
en de maatschappelijke effek
ten van die produktie.
De ekonomische groei, die ge
relateerd is aan de technolo
gische revolutie in een kapi
talistische kontekst, geeft
ook een groei van de energie
sèktor te zien, en wel een
grotere groei dan de gemid
delde.
De sooiale en ruimtelijke
infrastruktuur van onze
samenleving wordt steeds meer
afhankelijk van een hoog
energieverbruik. En hierin
schuilt het gevaar. Door een
steeds grotere afhankelijk-

heid van energie worden we
ook steeds afhankelijker van
de monopolies die de energie
markt beheersen. De "011e
krisis" heeft ons al een
voorproefje van deze afh~nke

lijkheid gegeven.

Aard van de energievoorziening
De energie-voorziening vindt
in Nederland voor nagenoeg
100% plaats d.m.v. verbranding
van steenkool, olie en aardgas
en splijting van uranium. Al
deze energiebronnen zijn in
eindige hoeveelheden aanwezig.
Steenkool nog voor gerQime
tijd,· en de andere grondstof
fen voor korte tijd.
Behalve de dreiging van het
opraken, hebben de verschillen
de stoffen ook dQidelijke ge
varen voor ons, onze omgeving
en ons nageslacht. Thermische
verontreiniginf (het toevoegen
van extra warm e aan water en
lucht) heeft een nadelige in
vloed op het miljeu, omdat
biologische evenwichten ver
stoord worden.
Therlll"isc,he verontreiniging
komt V'Tij bij verbranding van
alle brandstoffen, maar bij
kernsplijting in ver ogde
mate.
Ook brengen deze processen
schadeli~ke stoffen in het
miljeu ( ijvoorbeeld 002),
die gevaren opleveren voor de
evenwichtige samenstelling
van de atmosfeer. .
Ook radioaktiviteit, afkomstig
uit de kernsplijtingscyclus,
is een bron van zorg, even
als het. rtvalEroblUW van
deze cyc us. e ml aire
toepassing van de ''Vreed
zame" kernenergie maakt deze
vorm van energie-opwekking
nog ekstra dreigend. Alle
maal redenen om te werken
aan een beleidsombuiging
voor de energie-voorzlening.
Besparing is 44n aspekt van
de oplossing. Verspilling
scheiden van nuttig gebruik,
en er tegen optreden. Op
lange termijn: het verande
ren van de sociale en ruim
telijke infrastruktuur, zo
als het verminderen van de
scheiding wonen/werken,
ei tyvorming tegengaan,
terQgdringen van autogebruik
enz.
Op korte termijn: het be
teugelen van de produktie
van waardeloze prullen, of
van apparaten die meer
energie slorpen dan nodig is.

Total-energy-systemen ont
wikkelen án gebrQiken.
Door een decentrale elektri
citeitsvoorziening verlies
van energie bij het trans
port beperken.
Het ontwikkelen van de
stroombronnen is een tweede
aspekt. Deze stroombronnen
zijn de alternatieven voor
de eindige fossiele brand
stoffen. Voorbeelden zijn:
zonne-energie, windenergie,
getijde-energie.
De gevaren voor ons miljeu
zijn bij gebruik van deze
energie nauwelijks aanwezig,
terwijl het bestaan van de
"grondstoffen" die voor de
produktie nodig zijn, schier
oneindig is.



"Look up, you [oolsl"

kopen ze behalve de olie
bronnen ook aardgasvelden en
steenkool- en uraniummijnen
op en investeren op grote
schaal in speurwerk naar
niellwe vindplaatsen. Het
transport en de distributie
zijn al grotendeels in hun
handen, deels in samenwerking
met de staat. Het is duide
lijk dat al deze aktiviteiten
in de energievoorziening een·
hoge winst voor hen opleveren.
Men spreèkt hier wel van
sllperwinsten, omdat men door
vergaande samenwerking tIlssen
de oliekonserns tot prijzen
komt, die ver boven de
prijzen liggen, die op de
Vrije markt tot stand zOllden
komen.
Omdat de stroombronnen niet
afhankelijk zijn van een be
perkt aantal vindplaatsen,
kan men de grondstoffen en
het transport niet monopoli
seren. De distributie is
moeilijker te beheersen, om
dat de stroombronnen zich
lenen voor een gedecentrali
seerde energievoorziening.
Ook dit alles maakt inves
teren in stroombronenergie
voorziening onaantrekkelijk
voor het grootkapitaal.
Zoals in het kapitalistisch
produktiesysteem in het al-

gemeen, is ook in de energie
voorziening sprake van een
dienstverlening van de staat
aan de be Langen van het
grootkapitaal.
De staat stimuleert investe
ringen om naar aardgas en
olie te zoeken door-staats
deelneming, z~mder dat de
bedrijven bang hoeven te
zijn voor hun,winstaandeel.
De staat sluit de steenkolen
mijnen in Zllid-Limburg, zodat
de marktpositie van olie en
kernenergie v~rstevigd woTdt.
De staat pompt geld in on
rendabele research (Kalkar/
ReN) voor kernenergie en laat
de resultaten aan het bedrijfs
leven.
Dit geld wordt vooral opge
bracht door de kleinverbrlliker
van energie, onder andere door
degressieve* tarievenstelseis
voor elektriciteit en aardgas,
en het Kalkarfonds.
Dit terwijl vooral de groot
verbruikers (met name de
petrochemische en metallur
gische indllstrie), die hun
ene~gie voor een zeer lage
prijs krijgen, het meeste
profijt hebben van de resll1
taten.
Militair gezien heeft de ont
wikkeling van kernenergie
voordelen in verband met de

hierdoor verkregen technologie
en grondstoffen voor~
bewa~ediSf (voordelen voor de
staa liS.

Ook houdt men door het niet
ontwikkelen van de zonne
energie tegen, dat de derde
wereld-landen (waar de grond
stof "zon" gekonsentreerd aan
wezig is), een machtsfaktor
van: belang gaan worden, nadat
ze in het bezit zijn gekomen
van de vereiste technologie.

Ben radikale omblliging van
het bele1d
Gezien de eindigheid van de
brandstoffen en de schadelijk
heid van het gebruik van die
grondstoffen, moet de overgang
van fossiele energiebronnen
en kernenergie naar stroom
bronnen bevorderd worden. In
de tussentijd moet er weer
steenkool gebrllikt worden en
kernenergie mag niet gebruikt
worden.
Br moet gewerkt worden aan
daadwerkelijke, doeltreffende
energiebezlliniging in de pro
dllktie. De prodllktie moet ge
schieden aan de hand van
kriteria van noodzakelijkheid,
wenselijkheid, miljellveilig
heid en effekten op de derde
wereld.
De energievoorziening moet
gedecentraliseerd worden,
voorzover dat energiebesparing
en demokratische beslllitvor
ming ten goede komt.

OP korte termi.in
1. Stopzetten van Xalkar

projekt, stoppen van de
kerncentrales in Dodewaard
en Borssele en de UON
fabriek in Almelo, gl§l§n
nieuwe kerncentrales in
Nederland.

2. Verzet tegen de kernenergie
plannen van vooral Dllits
land en Belgiä.

3. Steenkolenmijnen weer ope
nen, Voorzover deze te
exploiteren zijn op een
veilige manier voor mens
en miljell.

4. Wijzigingen in de opbouw
van de tarievenstelseis in
die zin, dat een hoog Ver
brllik van energie veel
kost en een laag verbruik
weinig.

5. Het ten goede laten komen
van de baten van de aard
gas- en olievondsten in
Nederland aan de gemeen
schap.

6. Aktieve steun van de staat
aan de initiatieven om
stroombronnen te ontwik
keler. en het inrichten van
staatsinstellingen daartoe

*De~ressief: hoe groter het
gebruik, hoe lager de prijs21
per eenheid.



URANIUMWINNING •
I n AUSTRALIË

AUSTRALI! 1

Aus trallä heeft 27% van de
"wes t er s e wereld" voorraad
van makkel ijk wi nbaa r uranium
in zijn bodem. Enkele maat 
schappijen waaronder Rio Ti nt o
I oc ., welke uranium delrt in
Aus tralU , ceneëe en Namibië ,
lie t e n hun oog va l l e n op deze
rij ke uranium voorraden . Samen
met de Australian Atomie Ener
gy Commiss ion zi j n zij de ei
genaars van Mar,)' Kat hleen Ura
nium Ltd . die de uranium ui t
de au st r alische bodem moe t
gaan halen .

Uranium moratori um

Ook in Aus t raliä be s t a an an t i 
kernenergie groepen , die een
na t ionale or ganisatie vormen
en een uranium mora t orium be
pleiten . Zij deden di t naar
aanleiding van een rapport
van de Ranger Urani. um Envi r on
mentsl Inqui ry . Dit rapport
be hand elt een onde rzoek naar
de wensel ij ~he i d op grote
schaal ur ani um te ga an delven .

22

Landrechten van de inboor
lingen

Behal ve de beke nde be zwa r en
tegen ke r nenergie s peel t in
het australische geval ook
mee, dat de oorspronkeli jke
bevolking va n Aust ral i ~, al
van zo veel plaatsen ve rdre
ven , zi ch hoof dzakelijk in het
gebied van de uraniumertsen
heeft gevestigd en nu mis
schien niet met geweren , maar
met wett en, opgesteld door de
bl anken , Wee r verdr~ven zou
moeten worden .
Voorts handelt het om een
prachtig en waardevol gebied
met een voor Aus tral i @ rij ke
fauna en nora en er was voor
gesteld dit gebied t e maken
tot een na t ionaal park.

Men kan
een neej, volk
een ti j dl a ng be liegen ,
delen van een volk
voort dur end beliegen
en bed r iegen,
maar ni et
het hë!evolk
voo r t dur end beliegen
en bedriegen!
Abrll.h' lIll Li ncoln ( 1809- t867 )

AUSTRALIB' 2

Mars hall e i lanJen

1 maart 1954 werd een proef
genomen met een atoombom op
Bikini-atoll , 200 km vanaf
" fCongelap ", een e i lllll.d be
woond door 87 inboor l ingen
welke bi nnen ee n paar uur
de radio-aktieve "fall-out"
ove r eten heen kregen . De
gev olgen varieerden van j eu k
over het gehele lichaam en
een s chr al e hui d tot verl i es
van haar en gezwol l en ke l en,
al thans op de kor te t ermi jn.
Na 9 jaar. in 1963. we rd het
e er s t e geval va n kanker ge
kons t at eerd . 5i nsdien heeft
el echts één kind geen be
handeling hoev en te onder
gaan voor schildkl ierkanker .
I n j uli 1 97 ~ s tierf Le j oc
Angain aan l eukemi e . Aange
zien er geen enkel e garantie
is voor wel ke doe le inden het
uranium ui t Austral 1@ 's
mijnen gebrLlikt zal worden , ,
bepleit de au stral i sche anti
ker nener gi e beweging he t ~ra

ni um rustig in de grond t e
l a t en zitten . De vakbonden
van transport pe raoneel on
derste~en de ze e i s door
de ze t ranspor t en te weigeren.

•



enkele

Midwolda
Groningen
Leeuwarden
Drachten
Sneek
Zwolle
Zutphen
Lelystad
Dinxperlo
Dodewaard

Nijmegen
Beek (bij

Nijmegen)
Maastricht
Valkenburg
Venlo
Eindhoven
Den Bosch
Tilburg
Roosendaal
Middelburg
Dordrecht
Vlaardingen
pelft
Haarlem
Amsterdam
Uithoorn
Hilversum
Den Haag
Be1gi6;

Lembeke

regionale adressen:

Voor andere plaatsen en verdere inlichtingen: Oudegracht 36, Utrecht,
telefoon: 030-314314.

nieuwe uitgaven:

Het ZEK het blad van de Gezamenlijke
Energie Komitees Zuid-Nederland.
De blad zal elke zes weken verschijnen
en handelt vooral over aktiviteiten in
zuid-nederland. Onder andere wordt de
politiek van de provinciale elektrici
teitsbedrijven. Inl. J. van de
Aalst (zie boven).

Ook uit tilburg een serie van acht
kernenergiekaarten (zie bijv. blz.,g
van dit nummer). Incl. porto! l,go.
penningm. Kalkargroep Tilburg,
Cobbenhagenlaan 452, Tilburg, giro
3128500.
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