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WLI ZULLEN DOORGAAN 3

Wij zullen doorgaan. Dart is de
laatste maanden wel gebleken.
Akties op vele plaatsen.
Er. is steeds meer informatie
beschikbaar om de kernenergie
plannen te- dwarsbomen. En de
atoomlobby en de regering
.oetsn zich ,steeds meer in,
allerlei bochten wringen om
onder de kritiek uitte komen.

Zo hebben de ministers Vim Agt,
en 'fan der Klaauw de gekste,
toereD qitgehaald om garanties
van Brazilië inzake- de uraniUIll
levering ta krij~n.
De g~ranties waar ze uiteinde
lijk mee komen bestaan dan uit:
hoop en geloof dat; alles wel
goed zal gaan!!!!

Wij geloven niet dat een verder
gaande toepassing van kernener~e

de kans op ~dere radioaktieve
vergiftiging kan ve~inderen.

Daarldj zijn we in gezelschap
van de ~oep CDA-leden die on
lan~ in een openbrief aan de
Tweede Kamerfraktie van het
CDA de p'raniumlevering aan
Hrazilie onaanvaardbaar noemden
omdat het voortbestaan van de
schepping op het spel staat.
Wij ,zullen doorgaan. Niet alleen
met akties tegen de regering,
de boodschappenjongens van de
atoomlobDy. Maar ook en vooral
met akties om besluiten ove~

kernenergie in de openbaapheid
en nie~ in geheime onderhande
lingen te laten nemen.

Gerard Jansen
Wim. Kersten
Marijke Overbeek
Ferdi Spit '
René Spit
Bimon van Tuyl

Aan dit nummer hebben meegewerkt:
Angela van Aalst
Jan van Arkel
Dries IBn Beusichem
Ruud Bokkerink
Ton Brans
Folchert van Dijken
John Hontelez '

-

REO'AKTIONEEL

onze belofte getrouw wordt in
dit nummer onze serie thema-
-artikelen v$rvolgd met 'de splijt
stofcyclus,dèel 1'.Ruim aan-
dacht wordt gegeven aan de mani- Wil dit blad een belangrijk me-
f'estatie v8J:l. 10 juni te Dinx- dium zijn in de ned. UB-een
perlo:we hopen zo voor ~ andere functie die wij het zouden w11-
groepen onder soortgelijke om- len toekennen-,dan zal het een
,standighede~ een actiemodel grote verspreiding moeten heb-
aan te bieden.Voorts worden de ben:alle abonnees wordt daarom
Qntwikkelingen in België op de verzocht hun steentje hierin
voet gevolgd,; in 'het najaar zal bij te dragen dooractie,f nieq-
nog méér aandacht hieraan gege- w.e abonnees te werven.
ven worden.-
De Landelijk~ Stroomgroep ziet
als functies voor haar blad:
-het verschaffen van informatie
ove~ act1es(plaatselijk/lande
lijk;b1nnen-/buitenl,and) ,eg de
ze acties te becommentarieeren
en te evalueren,

-meer inhoudelijke beschouwing
, en te geven op aIlerle~ gebied
(politiek, technisch e.d.),en
ontwikkelingen in de neder
landse AKB te bespreken.



Op zaterdag 24 jtmi werGl te Turn
hout een bijeenk.onst gehouden net
vertegenwoordigers van Belgiese
en Nederlandse anti-kernenergie
groeperingen.

In het 'voorprogramra.' werd de ge
schiedenis en huidige situatie in
de beide landen (uiteraard net be
trekking tot de kernenergie) uit
de doeken gedaan. Duidelijk werd
voor iedereen, dat er wel degelijk
verschilpunten bestaan tussen de
nederlandse en belgiese situatie.
De AKB in België is beduidend klein
er; de pers is vijandig gezind, de
:politieke partijen durven zich niet
te branden door uitspraken tegen
kernenergie, de vak:beweg1ng heeft
geen standptmt, de keJ:nlobby is
stukken groter dan in Nederland,
enz. Daarnaast mag niet vergeten
worden dat België op dit narent
reeds 4 draaiende kerncentrales
heeft, die Voor 25% van de st.rocm
voorziening zorgen.. Met andere
wcx:>rden: de ongerustheid is niet
al te gI:OOt, en lx>vend1en•• zo re
deneert de bevolking - welke al
ternatieven zijn er als die vier
stilgelegd. worden.

In Turnhout waren 19 nensen
aanwezig: 9 vertegenwoordi
gers van de VAKS, en 10 nen
sen uit Nederland (van de
stJ::oa:rg:roepe uit Breda,
Tilburg en Eindhoven, en
LiIIbui"gs Energie Kan1tê)

De BeIg1ese VAKS (Verenigêe Aktie
groepen voor KernStop) Vindt zelf
dat zij als beweging te klein is
cm op korte tennijn daadwerkelijk
akties te gaan ondernemen.
cm de bewustwording onder de be
volking te vergroten (en om neer
nensen aktief te maken) worden er
openingen genaakt naar bestaande
aorganisaties op sociaal, kultu
reel en vakb::>ndsterrein.
oa.ar:naa.st worden er infonnatie
avonden georganiseerd (in het
najaar), waarbij op 5 plaatsen
speciefiek lokale zaken zullen
WOJ::den aangekaart:

De J(eftpan: steenkool en werk
Gent: energiebesparingen
Leuven: zachte technologie
waasland: kernenergie en eko-

nam:lsche aspekten

Er bestaan evenwel toch plannen
voor een NATICNAIB~
in het voorjaar 1979 (de datum
en plaats: Brussel, 27 januari).
Deze plannen zijn echter onder
~ genaakt, c::Irrlat veel
zal afhangen van de komande ont
wikkelingen in België zelf.
Veel zal afhangen van de be
sprekingen in Basel (24/24 juni),
In' ieder geval zal Zuid Nederland
de belgiese aktieplannen zeker
steunen, tel:wijl ook LEK en SSKK
hun madewerking hebben toegezegd..



Demonstratie Den Haag 24-6 EXTRA

Rookgordijn voor het Urencogebouw.

De besluitvorming rond de uitbrei
ding van UCN-Almelo blijkt een
langdurige affaire te zijn geworden
en onduidelijk-de motie van van Eou
welingen had de regering dan ook in
een onmogelijke positie gemanou
vreerd.Dinsdag 8 juni is eindelijk
wat meer duidelijkheid en zekerheid
gekomen toen de regering de 2e Ka
mer de zg. Urenoobrief aanbod waarin
zij verslag dèed van de vele bespre
kingen en de resultaten die hiermee
bereikt zouden zijn.Openlijk werd e
rkend dat de motie die waterdichte
garnties vóór de levering van uran
ium in 1981 aan Brazilië eist,welis
waar niet volledig is uitgevoerd,
maar dat wel voldoende afspraken zijn
ge~aakt met Engeland en Duistland
o~ evt. mis~ruik van kernmateriaal
door Brazilië tegen te gaan.
Dat de motie niet onverkort uitv~er

baar zou zijn,was op voorhand wel
duidelijk.Belangrijker dan dit te
constateren is het echter dat de Ka
mer het surrogaat dat het kabinet aan
garanties in het vooruitzicht stelt,
afwijst:niet alleen starten,volgens
het voorstel van de regering,de be
sprekingen over deze garanties pas
tegen 1984,maar ook betreft het een
ad-hoc regime op basis van een studie
over Ptr-opslag van het IAEA(het VN
atoombureau te We~en) die juis~ aan
toont hoe weinig een veiligheidsre
gime tot nu toe in de practijk voor
stelt(een rapport overigens dat àl
geruime tijd bij het ministerie van
Buitenlandse Zaken bekend zou zijn).
De Almelo Voorbereidingsvergadering,
het AVV,besloot daarom als vervolg op
de demonstratie van 4 maart te Alme
lo,nu nog een soort. bliksemdemonstra
tie te houden in Den Haag,di.t met als
doel:
-druk uit te oefenen op de 2e Kamer
die dinsdag 27 juni zich uit moet
spreken over het beleid van het Ka
binet aan de hand van de Urencobrief.

-aan te tonen dat het verzet tegen het
UC-project blijft doorgaan, zo ni.et
groeit •

Om te laten zien wie o.m. ons met de
uitbreiding van UCN-Almelo opscheept
en om aan het juiste aders ons protest
te richten,was de aemonstratieroute
langs de ambassades van Engeland,Duits
land(de Urencopartners van Nederland)

en Brazilië gelegd.Als eindpunt van
de route was het Urencogebouw geko
zen.
De grote opkomst van demonstranten
(ca. 4000 mensen) uit het gehele
land-bijna alle energiekomitees en
stroomgroepen waren vertegenwoor
digd-,de goede sfeer tijdens de de
monstratie en het feit dat de demons
tra.tie zonder incidenten is verlopen
heeft de demonstratie tot een hart
verwarmend gebeuren gemaakt:een klein
succesje voor de antikernenergiebe
weging.
De stoet was een kleurrijk geheel:aan
kop werd een meterslang spandoek mee
gevmerd met de leuze: 'Géén uitbrei
ding van UC'(dé leuze waarop het AVV
tot nu toe is verenigd en tevens de
meest bediscussieerde),daarachter
liep een 15 meterlange zwarte anti
atoom-'rups' meelde kop van de rups
werd gevormd door een strijdbaar(het
bekende vuistje!) en boos kijkende
zon(gemaakt doo~ het UEW).Een andere
belangrijke leus-een van de argument
en tegen de leverantie aan Brazilië
- was: 'Brazilië Atoomstaat,als Alme
lo doorgaat! Verder werden er nog ve
le andere spàndoeken en vlaggen mee
gevoerd ten teken van ons protest en
onze strijdbaarheid.
Het einde en hoogtepunt van de demon
stratie vormde de korte toespraak van
Oedilia Bole(namens het AVV) voor het
Urencogebouw,waarin het optreden van
h~t kabinet nogmaals werd gelaakt en
aan de kaak gesteld,m.n. het ondemo
cratische karakter van de besluit
vorming-de rookgordijnen die hierover
worden gelegd,de mening van de bevol
king en het parlement die genegeerd
dreigt te worden- werd benadrukt.
Om dit te symboliseren werd aan het
slot van de toespraak door midde~ van
rookbommen een rookgordijn voor het
Urencogebouw opgetrokken.Jammer ge
noeg stond de wind de verkeerde kant
op waardoor in plaats van het Uren
cogebouw de stoet in rook werd gehuld.
Al met al een geslaagde demonstratie,
maar de strijd moet doorgaan en niet
alleen tegen het UC-project!
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EUROCHEMIC
OPWERKING VAN ) Y__-"'T

KERNSPLIJTSTOF
eurochemic :
een nucleaire
vuilbak te dessel ?

centraal in dit "dossier" staat de
opwerkingsfabriek Eurochemic te M:JI/
Dessel in België - op 30 en 35 kilo
meter afstand van respektievelijk
Eindhoven en TiJ.bw:g.

Er bestaan konkrete plarmen an dit
'slapend' bedri'jf nieuw leven in te
blazen en fors uit te breiden.
In het alganeen kan gesteld worden
dat de wereldopwerkingscapaciteit veel
te klein is op dit nanent, zeker als
alle a1:ocllplannen van de diverse lan
den volgens schema worden uitgevoerd.
M:m.enteel is er slechts êên opwerkings
gabriek in bedrijf (La Haque in Frank
rijk), teJ:wijl er minstens 6 stilge
legd zijn (in Engeland en Verenigde
Staten). La Haque wordt in dit dos
sier dan ook als voorbeeld genanen:
de talloze problemen en onregelmatig
heden, de stakingen in verband met de
miserabele arbeidsanstandigheden, de
onopgeloste nceilijkheden van een be
drijf waarop alle hoop van de kern
industrie is gevestigd.
OpJerkingsfabrieken vonnen een omnis
bare schakel in de splijtstofcyclus,
en IOOCht deze schakel falen, dan kan
de atoanindustrie wel inpakken.
Vandaar de slogan van de franse vak
bond CE'D1' : La Haque is veroordeeld
an te lukken:

De samenstellers van dit dossier (de
VAKS / Verenigde Aktieqroepen voor
KernStop en het PEK--nbr. / Provinciaal
Energie Kanite Noord Brabant) hebben
het opwerkingsprobleen beschreven
vanuit de belgies-nederlandse situa
tie, zowel met betrekking tot de
atoan-komeksies tussen de twee lan
den, als ook met betrekking tot de
radioaktieve vervuiling van België en
Nederland (in het bizonder de belgie-
se en brabantse Kenipen) ••••••••••••••
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DINXPERLO: een groot sUkses

ma-

ver-

DE lEIi§
De pers wordt op verschillende
nieren ingeschakeld. Het is de
kunst in de voorafgaande weken

Ruim vijfhonderd mensen waren op oost-gelderse aktievoerders een
10 juni voor he~ stadhuis in plan gemaakt dat de niet aan demon-
Dinxperlo aanwezig bij een mani- straties gewende mensen uit hun
festatie tegen Kalkar en Ahaus. huizen zou ':Jloeten halen.
Het weer was niet best, de wind AKTIEMODEL
bolde de spandoeken va~ de mensen De handtekeningen werden opgehaald
die uit vele plaatsen uit Neder- door dinxperloërs, 46 in getal.
land· en Duitsland, maar vooral Het hoeft geen bet~og dat mensen

·uit Gelderland en Dinxperlo zelf sneller bij iemand uit de eigen
hadden meegenomen. De ballonnen straat tekenen dan bij een totaal
~ah de kinderen hadden geen enke- onbekend iemand. Deze ophalers wer
le moeite om met adreskaartje en den vooral gevonden door potenti~
al het luchtruim richting Duits- Ie helpers persoonlijk te benade-
laftd te kiezen. ren en aan hen te vragen of ze nog
Louw van den Hos van het Energie niet meer IDe!lsen wisten. Ook men
Komitee Oost ·Gelderland kon de sen die enthousiast tekenden wer
burgemeester 1100 hanqtekeningen den "gestrikt".
aanbieden, van de helft van de Tegelijkertijd begint de propagan-.
plaatselijke bevolking. Zij eisen da, hier onder het mot~o: Dinxper
van de gemeente onder andere een 10 moet bloemendorp blijven (inha
aktief anti-Kalkar en -Ahausbeleid kend op een plaatselijke gewoonte).
en"een aktieve politîek naar de Op een pamflet "Achterhoek in,
andere gemeenten· in Oost-Gelder-' levensgevaar" Dinxperlo op Atoom
land om een evenwichtige voorlich- bom~, worden.eerst de meest duide
ting aan de bevolking te bepl·ei ten lijk op de Achterhoek betrekking
TWEE WEKEN VOL AKTIE " hebbende gevaren van Kalkar en
Het was het voorlopige hoogtepunt Ahaua vermeld. Vervolgens wat de
in een aktie die twee weken duur- gemeente daar wel en niet aan ge-
de. 50 dinxperloërs hebben zich daan heeft en wat ze er aan zou'
daartoe ingespannen, en dat kan moeten doen. Tenslotte wordt opge-
een succes genoemd worden in een roepen de handtekening te zetten
dorp waar vier jaar lang slechts en aktief te worden.
2 of 3 mensen zich druk maakten MABIJ!lE3TATIE
om de Kalkarcentrale 15 km. ver- Voor de aanbieding van de handte-
derop.' keningen wordt een programma ge-
Het was de tweede aktie van het maakt dat erop gericht is, zoveel
komitee, EKOG. De eerste was op mogelijk mensen uit het dorp zelf
29 april in Winterswijk, waar een te trekken. Daartoe wordt plaatse
soortgelijke petitie. aan de burge- lijk bekende en gewaardeerde muziek
meester werd aangeboden. HetEKOG aangetrokken, wordt een kleurwed
maakt gebruik v~~een aktiemodel strijd en een ballonnenfeest geor-
dat navolging verdient. Het is ganiseerd, wordt opgeroepen bloe-
erop-gericht de plaatselijke be- men mee te nemen en worden alle
volki~g te betrek~en bij de geva- gemeenteraads- en BenWledel?- en na
ren d1e op hen afKomen van Kalkar, tuurlijk de burgemeester u1tgeno
Almelo, Gronau en Ahaus en ze aan digd. Ook mensen "van buiten", uit
het denken te zetten over kernener- het duitse grensgebied en Oost-Gel~
gie in ~et algemeen. Om deze men- derland en de rest van Nederland
sén er in ~rote get~le ~~bij te zijn van harte welkom, maar de
betrekken 1S het dUlde11Jk dat er opzet zou mislukt zijn als dezen
in kleine dorpen en steden, waar met hun spandoeken e.d. volledig
meestal het CDA een grote meerder- domineren.
heid heeft een aparte aanpak ver
eist is. Voorkomen moet worden dat
de mensen zo'n aktie als iets van
buitenaf beschouwen, iets waar zij
niet bij horen. Daartoe hebben de
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Uit he~ Almelo-bulletin.,n.r.9.
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Een korte terugblik
op 29 april
In een groot aantal plaatsen is
op 29 april de bevolking er weer
op gewezen dat het verzet tegen
de ue doorgaat en, voora~ is
weer duidelijk gemaakt waar het
werkelijk om gaat, hetgeen door
allerlei mistige verhalen over
de interpretaties van één Engels
woord, overleg in de wandelgangen
enz waar niets over wordt mede
gedeeld, verdoezeld wordt.
Dat is belangrijk omdat de ue zaak
juist niet onduidelijk is, in te
gendeel: het is maar al 'te duide
lijk wat er aan de hand is, wat
de belangen zijn. Wij moeten
dat naar voren brengen, want dat
het niet ip het belang van de
overheid is om mensen te vertel
len waar het nou echt om gaat,
dat is inmiddels voldoende bewe
zen.

500 MENSEN Vanwege haast en gebrek aan
De ochtend van de' 10e juni reed een plaats is het hier niet mogelijk
geluidswagen door het ,dorp en g1ng- in te gaan op de ervaringen van
en mensen huis aan huis de mensen alle groepen. We volstaan dus
vragen t och vooral naar de mani- met een paar konklusies :
festatie te komen. . ,I. Van verschillende zijd~n werd
Inderdaad verschenen er velen en geklaagd over weinig belangstel-
~e aktie mondde uit in eén geslaa- ling van de pers. Dit hadden we
gde manifestatie., die voor, ons, eigenlijk kunnen voorzien, omdat
ervaren aktievoerders misschien de pers voornamelijk reageert op
meer op koninginnedag leek, maar nieuwe feiten , en een feit is
die in het dorp nog weken of zelfs gewoon dat we die niet hadden, de
maanden onderwerp van gesprek zal aktie moest haar eigen publiciteit
,zijn. Wat praatjes met dinxperloërs maken.
achteraf leerde mij. dat deze aktie 2. Voor veel groepen was de kor-
zijn ~oel bereikt· had. Dinxperlo te voorbereidingstijd, zeker na al
wéét dat er 15 km. verderop ·een het werk voor 4 maart, een bezwaar.
levensgevaarlijke kweekreaktor is We kunnen wel zeggen dat dit vast
~an het ontstaan en dat de gemeente niet de laatste keer zal zijn dat
daar wat tegen moét doen. we op korte termijn iets moeten
Het spreekt vanzelf dat een opzet organiseren; dit is dus een belang-
als deze voor elk(e) stad of dorp rijk punt om in de groepen zelf
'aangepast zal moeten worden, maar over te- praten.
de grote lijn is aan te bevelen. ,3. Hoewel sommige komitees teleur
Verdere inliohtingen over dit aktie- gesteld waren over het feit dat
.model: Louw van den Bos, Welinkweg .er in hun plaats soms minder men-
4'8A, Df.nxpe r Lo, 08355~1045. . sen op de been kwamen dan met de

, . demonstratie, waren de lIeeste te-
vreden.
4. Er zijn m.isschien nadelen aan
een gedecentraliseerde aktie, maar
ook vele voordelen, op die manier
kunnen de palnnen het best op de
plaatselijke omstandigheden ge
richt wprden.

~chillende malen in het nieuws ·te
kqmen door steeds zelf met nieuw
tjes te komen. De aktie moet in de
krapt als het ware groeien.
De regiona~e radio kan vooral de
laatste dagen een uitstekende rol
spelen. In Dinxperlo verscheen tot
slot een paginagrote advertentie in
het plaatselijke huis-aan-huis
kral;ltje~

KOLLEKTEREN VOOR KALKARPROCES
Bij deze aktie was een. van de doe
len ook,h~t v~rzame~enván geld
voor het Kalkarproces. Bij aan
vraag van de vergunning bleek dat
door een landelijke regeling het
Astmafonds recht bad die week te
kollekteren. Er mocht dus alleen '
maar tijdens de manifestat~e gekol-

, lekteerd worden. Er zijn landelijke
regelingen die vaststell~n'wanneer

er "vrije zones" zijn, weken waar
ineen dergelijke kollekte wel mag.
Daarover kan elke gemeente infor~

matie, geven.
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het geval TRAUBE

Rlaus Traube:Müssen wiT
Umschalten? Von den po
litische Grenzen der
Technik.Uitg. Rowohlt.
DM 22,-;352 blz.
ISBN 349806469X

Traube gelooft dat we met al dit
soort projekten op de verkeerde
weg zijn. Niet alleen zijn de on
doorzichtig en onkontroleerbaar
en moeten a.lleen daarom de argu- .
menten van de aktiegroepen seri
eus worden genomen, maar ook raakt
te veel beslissingsmacht in te wei
nig handen.

Traube noemt de computer
industrie waar IBM 2/3 van
de ma~kt beheerst. Maar even-

Kent u hem nog, dr. Traube
de kernfysicus, die de lei
ding had van het Kalkarpro
jekt? Hij werd getroffen door
een van de grofste afluister
schandalen van na de oorlog
in West-Duitsland. Begin 1976
was hij op straat gezet omdat
hij er linkse vrienden op na
hield. Een jaar lang probeer
de Traube zijn ontslag onge
daan te maken en ae ongrijp
bare aanklagers uit het duis
ter te halen. Tevergeefs.
Dan, een jaar later, blijkt
dat al zijn gangen worden na
gegaan, dat zijn gesprekken
werden afgeluisterd, dat de
geheime dienst bij hem had
ingebroken. Dat alles onder
de treffende naam "operatie
afval".
In de periode die volgde moest
de minister erkennen dat hij
ver buiten zijn boekje was ge
gaan. Ook was er niets nega
tiefs over TrauQe aan het
licht gekomen. De minister,
Meihoter, Qekend van nog andere
schandalen, is nog een jaar in
funktie geQleven. Traube is
nog steeds werkloos.
Hij heeft intussen niet stil
gezeten, maar een dik Qoek ge
schreven, waarin hij als in
side~ de technologie van de
moderne reuzenbed rijven, en dus
de technologie van onze maat
schappij, van ons dagelijks
leven, kL"ities doorlicht. Over
Kalkar moet hij helaas nog een
aantal jaren zwijgen. Desondanks
is zijn kritiek vlijmscherP en,
Qenauwend.

Je zou fraube een machinist
van de moderne technologie
kunnen noemen. Hij schopte
het in 15 jaar tot een top
atoommanager van Europa. Voor
AEG bouwde hij een lichtwater
reaktor, toen kwam hij bij de
Siemens-dochter Interatom om
het Kalkarprojekt te koördi
neren. Hij knoopte de kommu.
nika,tiedraden van du.izenden,
fysici, chemici, ingenieurs
en laboranten aan elkaar en
was bij u.itstek de man met
het overzicht. Van een "bé
geesterd ingenieur", "gefas
cineerd door de techniek",
kwam hij langzaamaan tot een
wat meer afstandelijk oor
deel. Hij merkte dat bijna
niemand het totaal meer over
zag. Iedereen werkte aan zijn
onderdeel, maar het totaal
werd steeds komplekser en on
doorzichtiger. Ook de ambte
naren van het ministerie en·
de verantwoordelijke politici
wisten niet meer werkelijk
waarover ze beslissingen namen

. en nemen.
Mag hij niet over Kalkar pra
ten, zijn kritiek op een an
der proefprojekt maakt wel
duidelijk wat de situatie is.
Deze Hoge Temperatuur Reaktor
(HTR) is een voorbeeld ,hoe
chaoties en taai grote tech
nologiese projekten ku.nnen
zijn. Het is een avontuur dat
tot nu toe alleen in West
Duitsland meer dan een miljard
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heeft gekost. Gesteund door
het atoomonderzoekcentrum in
JUlich maakten de bedrijven
BBC en Krupp in 1966 een. klein
prototype. Wat ze door een
handige truuk als een natio
naal belang opwierpen. Een
groot energiebedrijf toonde
zich bereid een zogenaamde
demonstratiereaktor in gebruik
te nemen. Maar dan moesten
staat en bouwers de kosten op
zich nemen die anders de elek
triciteit duurder zou doen ma
ken dan normaal.
Toen de staat inderdaad de bou
wers een deel van het risiko
wilde laten· dragen, haakte op
het laatste moment Krupp af.
Haar atoomavontuur was voor
goed ten einde. De passie en
de zelfvoldaanne~d van het
reaktonvereldje kregen een
dreun.
Nu kwam General Atomic,
dochter van de otiegigant
Gulf, in de plaats. Schijn
baar met sukses had dit bedrijf
een HTR ontwikkeld die ze op
het punt stond, via de bouw van
grote kommerciële reaktors, in
harde ment om te zetten. Ze had
de orders al binnen. Dit was
weliswaar niet gunstig voor het
duitse image, maar de staat
bleef meedoen. De bouw in Schme
hauaen kon beginnen. Spoedig
rijpte het plan voor een eerste
kommerciële reaktor, tot 1975.
Toen stortte de bouw van het HTR
type in Amerika in. General Ato
mic gaf al haar orders terug.
Maar toch wordt e~ aan de ont
wikkeling van de HTR reaktor
nog steeds gewerkt: het is tot
sterven veroordeeld en·gaat toch
maar niet dood. Er worden nieuwe
argumenten naar voren gebracht
om VOOr de KTR te pleiten: de
reaktor zal niet alleen stroom
leveren, maar ook kolen vergas
sen. ~ysies is dat mogelijk,
maar, zo zegt Traube, toch is
het een sprookje, onzin, zolang
men er niet bij zegt: de tech
nies haalbaarheid in het groot
is nog lang niet verzekerd, het
zal een hele serie proefinstal
laties vergen, tientallen jaren
een miljarden verslindend pro
gramma inhouden, zonder dat su
sukses verzekerd is. Voor het
jaar 2000 zijn er zeker nog
geen resultaten.
Alsof dit alles niet waar is,
steekt men elk jaar wee~ hon
derden miljoenen in het projekt.
De meeste ingenieurs en onder
zoekers geloven beslist in hun
projekt. Wie wat kritieser is,
houdt toch zijn mond, om niets
in de waagschaal te stellen.

goed geldt dit voor de reak
tor bouw waarin in Europa, in
Engel&1').d, Prankrijk en West
Duitsland elk nog maar één
bedrijf is overgebleven, en
waarbij duidelijk is dat het
niet lang meer duurt of in de
wereld zijn nog maar drie of
vier reaktorbouwers over:
Westi~house en General Elec~

tric (VS) en Kraftwerk Union
(van Siemens).
Dit soort machtskonsentraties
slurpt alle onderzoeksgelden
uit de belastingen op, voert
ze in in reuzenpröjekten, die
bovendien er helemaal niet
echt op gericht zijn om ver
nieuwingen te brengen.
Toen hij nog bij AEG werkte
en de lichtwaterreaktor juist
goèd en w~l ontwikkeld was,
had Traube de grQotste moeite
de onderzoekers duidelijk te
maken dat het mooi geweest
was: "Ik bekommerde me er al
leen nog maar om .hoe de ver
schillende bOUwprojekten ge
standaardiseerd konden worden
uitgevoe~d. Nieuwe idee~n wer
den daarbij niet gevraagd. Het
was steeds weer vermoeiend een
of andere prof met intelligente
bevindingen duidelijk te maken,
dat vernieuwingen het aller~

laatste was, dat in d·eze
business gebruikt werd."
Daarbij verdringt de grote
technologie niet alleen kon
kurrerende firma's, maar is er
ook de oorzaak van dat alter
natieven prakties buitenspel
gezet zijn. Er is nauwelijks
serieus onderzoek naar gedaan.
Was in de afg,elopen 25 jaar
maar de helft van het atoom
onderzoekgeld en interesse in
de zonne-energie gestopt, dan
was het heel waarschijnlijk
dat in een toch tamelijk on
gunstig klimaat als het onze
het aandeel in de energie
voorziening van de zon al op
20% zou liggen.
Eèn aandeel dat de kernenergi~

in het jaar 2000 nog moet zien
te halen~

•



HET FRANSE ATOOMPROGRAMMA'
De Franse atoomindustrie ver
rijst met name langs de noord
franse Kanaalkust, in de El
zas en in het dal van de Rho
ne.
De aanduidingen op het kaart
je ( uit: "Le Monde" ) stem
men niet volledig overeen
met de gegevens verderop in
deze tekst. Volgens de offi
ciële bronnen zouden er mo
menteel 24 nUkleaire instal
laties in aanbouw zijn, ter
wijl op het kaartje alleen
Dampierre als bouwplaats wordt
aangeduid en er ook atoomcen
trales worden aangegeven die
gepland zijn op langere ter
mijn en waarvoor nog bouwver
gUnningen moeten worden ver
leend.
De omvang van het Franse a
toomprogramma is zo gigantiscb
dat in het begin van de tach
tiger jaren Frankrijk de
grootste atoomenergie-produ
cent van West-Europa zal zijn
geworden. In 1984 zal Frank
rijk beschikken over een ver
mogen van 26.800 MW ( een ver~
zesvoudiging in 7 jaar tijd )
Voor de toekomst na 1984 be
staan ~r plannen voor nog eens
10 "blokken" met een totaal
vermogen van 10.640 MW.

Het tijdss.chema van het Fran
se atoomprogramma ziet er
voorlopig als volgt uit:

In '77 de in bedrijf stelling
van:
o Fessenheim-2, 890 NW
o Bu.gey-2, 925 MW, bouwplaats

te Saint-VUlbasfRhone
In.1978:
o Bugey-;, 925 MW
o Bugey-4, 905 HW
o Bugey-5, 905 MW

.0 Tricastin-1, 925 MW, bouw
plaats: Trois Chateaux/Rho
ne

o Gravelines B1, 925 MW,
bouwplaats: ten westen van
Duinkerken aid Noordzeekust

In 1979:
o Tricastin-2, 92-5 HW
o Tricastin-3, 925 MW
o Gravelines B2, 925 HW
o Dampierre-1, 905 MW, bouw-

plaats: Aval de Gien/Loire
o Dampierre-2, 905 Kw
In 1980:
o Tricastin-4, 925 HW
o Gravelines B2, 925 HW
o Gravelines B3, 925 HW
o Dampierre-3, 905 HW
o Blarais--1, 925 MW, bouw

plaats: Ambes aan de mon
ding van de Goronde

o Saint-Laurent-des Eaux B1,
905 MW, bouwplaats: St. Lau
rent/Loire

In 1981:
o Damplerre-4, 905 MW
o Blarals-2, 925 HW
o St. La.urent-des-Eaux :82,

905 HW

CentraillS nucléaires :.
• en exploitation
• èn construction
Ó en projet
o Sile prospecté

In 1t82:o Pa uel-1, 1300 MW aan de
Kanaalkust

o Paluel-2, 1300 MW
o Cruas-1, 905 MW, bouwplaats

aan de Rhone
In 198;:
o Cruas-2, 905 MW
o Cruas-;, 905 MW
o Super-Ph~nix, een snelle

kweekreaktor, 1200 MW, bouw
plaats: Creys-Malville/Rhone

o Flamanville-1, 1;00 HW,
bouwplaats: Flamanville

o Cattenom-1, 905 MW, b.ouw-
plaats aan de Moezel

In 1984:
o Cruas-4, 905 HW
o Cattenom-2, 905 MW
o Flamanville-2, 1300 MW
o ( in de buurt van Parijs }-1

1300 MW
In 1t85:
o (n de buurt van Parijs )-2

1;00 MW

De Super-Phénix ( die eens
5000 kilogram plutonium
moet gaan bevatten ) vormt
natuurlijk ~~n van de be
langrijkste schakels in het
Franse atoomprogramma.
In een op 5 juli 1977 af
gesloten verdrag besloten
West-Duitsland en Frankrijk
tot de vercommercialisering
van de snelle kweekreaktor.
Hiertoe werd een Westduitse·

Franse firma opgericht:
SERENA die kweekreaktortech
nogie verkoopt aan geïnte
resseerde landen. Op een
symposium van het Konink
lijk Instituut voor Inge
nieurs, onlangs (5.6.' 78)
te utrecht gehouden, was
de komplete Franse kweek
reaktor-~lite aanwezig.
Het gevaar bestaat dat de
Nederlandse industrie die
~ich net begint neer te leg
gen bij een stop van het
Kalkar-projekt, zich nu op
Franse kweekreaktor-techno
logie gaat toeleggen.
In ieder geval werd en word~

er jaarlijks ook door Neder
land een astronomisch be
drag gepompt in de Super
Phénix.
Behalve de Super-Phénix
neemt ook de opwerkingsfa
briek in La Hague ( nabij
Cherbourg aan de Normandi
sche Kanaalkust ) een sleu
telpositie in.
Net als overal in West-Euro-·
pa ook in Frankrijk cynische
propaganda van de regering
en de elektriciteitsbedrij
ven: " op scholen en uni
versiteiten moet men net zo
met radioaktieve straling
lêren leven als met mikroben
ti.



AKTION LEBEN
het betere geluld uit de du.1tse vakbond

penlijke misbruik van vakbonds
funktionarissen door de atoom
industrie bekritiseren.

Wij eisen:

o opschorting van het atoompro
gramma nu

o geen verdere bouwvergunningen
voor atoominstallaties

o stillegging van alle in aan
bouw of bedrijf zijnde atoom
installaties -

o geen export van atoomteohnolo
gie

o de opening van demokratische
diskussie en besluitV'orming
over een vakbonds-aktleprogram
ma ter verdediging van het

recht op werk voor iedereen.

woord.

o Gezien het feit dat in een
koortsachtig tempo. i11 naam
van de vooruitgang, de kon
kurrentiepositie op de wereld
markt en volledige werkgele
genheid, astronomische bedra
gen besteed worden aan de a
toomtechnologie en daarbij
dé gevaren op de koop toe wor
den genomen, is het verzet van
elk weldenkend mens een plicht

o Gezien het feit dat zelfs rech
ters in het geval van de in aan
bouw zijnde snelle kweekrealetor In een reeks atoomindustrie8n en
bij Kalkar van gevaren· van na- binnen militaire fabrieken is
tionale omvang spreken ( en een zgn. " Aktion Energie " ge-
daarbij vergeten, dat radioak- start, die zich openlijk uit
tiviteit geen ~nzen kent); spreekt voor de atoom - en ver
dat pas door een illegale ale- nietigingsindustrie. Deze aktie
tie van tegenstanders delen houdt in dat sinds enige maanden
van geheime rampenplannen in handtekeningenl1jsten worden ge-
de openbaarheid komen,. kunnen plaatst in dicht bij de vakbond
we spreken van grove nalatig- staande kranten. Sinds 29 septem
heid van overheid en bedrijfs- ber van vorig jaar heeft deze
leven, die spelen met het le- "Aktion Energie " met ondersteu-
ven van de bevolking. ning van de bondskanselier een

aantal demonstraties georgani
seerd, waaraan direktieleden en
verscheidene duizende~ werknemers
gezamenlijk deelnamen. Verdere
akties zijn aangekondigd. Tal
rijke kollega's zijn onder psy
chologische druk gezet en zelfs
met ontslag bedreigd als ze niet
mee gingen demonstreren. Tegen
o:ver de verwarring zaaiende en
verwerpelijke " Aktion Energie· "
stellen wij de " Aktion Leben ".
Tegenover de waanzin van de a
toomwedloop zetten wij ons in
voor de mobilisering van dè wil
en de kracht van de vakbonden
ten gunste van het garanderen
en uitbreiden van menswaardige
arbeid. Om al deze redenen vin
den wij het nOodzakelijk dat er
een vrije diskussie kan ontstaan
over alle met atoomenergie ver
bonden vraagstukken.

o Gezien het feit dat het ex
port-offensief van de Duitse
atoomindustrie de internatio
nale verbreiding van atoom
wapens tot gevolg heeft en
daarmee het gevaar van een

o Gezien het feit dat we bij ons atoomoorlog dichterbij brengt,
en ook elders nog maar aan het kunnen wa niet afWachten.tot
begin staan van de verwezen~ij- de -ramp ons overkomt.

king van het atoomprogramma, is 0 Het feit dat regering en be
het aantal bekend geworden sto-

drijfsleven het atoomprogram
ringen, arbeidsongevallen, be- ma. tegen het openlijke verzet
roepsziekten en nog net niet ge· b d 1 d bevol

van re e agen van e -
~eurde rampen toch al aanzien- king in, ook met staatsgeweld

lijk. doorzet en dat door een atoom-
o Gezien het feit dat men talrij- ekonomie de weg wordt vrijge-

ke technische bijzonderheden maakt voor een verdere inper-
van kerncentrales nog niet goed king van de demokratische
onder de knie heeft, goed funk- rechten en vrijheden, maakt
tionerende opwerkingsfabrieken een .standpuntsbepaling van de
ontbreken en de eindopslag van arbeiders en de vakbo~ meer
hoog-radioaktief afval nog dan ooit noodzakelijk. We moe
geenszins is opgelost ( me·t al- ten nu het treurige ·schouwspel
le gevolgen van dien voor de beleven dat zelfs binnen onze
komende generaties ), is een vakbonden disciplinair wordt
grootscheepse toepassing van opgetreden tegen oprechte a-
kernenergie niet alleen l1cht- toomtegenstanders, die het 0-

zinnig, maar ook niet verant-

Een z,stigtal Duitse valebonds
leden ( met name leden van be
drijfs - en personeelsraden )
hebben het in1tiátief genomen
tot het opstellen van een ma
nifest tegen kernenergie. Het
zgn. vrèedzame gebruik yen kern
energie is voor grote delen van
\fe vákbondstop, samen met de
sooiaal-l1berale regering en
de atodmlobby, de toverfo~e

voor " meer werkgelegenheid ".
ft Kernenergie schept arbeids
plaatsen " is het hoofdargument
geworden tegen een van de breed
~te volksbewegingen die er ooit
in de geschiedenis van de BRD

geweest zijn.
De beweging verzet zich tegen
het risico van kernenergie, al
leen al op grond van he't feit
dat optimale veiligheidsvoor
zieningen onverenigbaar zijn
met de winstmotieven van de a
toomindustrie. Talrijke weten
schappers en arts~n hebben steeds
weer op de gevaren gewezen, zo
wel voor de bevolking als het mi
lieu, als Voor de mensen die bin
nen atoominstallaties werken.
Hieronder volgt de tekst, die op
het ogenblik circuleert in Duitse
fabrieken:
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OPSLAG HOOG-RADIOAltTIEF

~

De twee belangnijkste pro
blemen hiervan moeten nog
steeds opgelost worden, nl.
het bepalen van bruikbare
plaatsen die voldoen aan de
te stellen geologische eisen,
en de mogelijkheid te bewij
zen dat dit afval meerdere
honderdduizenden jaren gel
soleerd kan blijven. ( bron:
Nucleonics Week, 2 febr.'78 )
Het Australische Ministerie
van Milieuzaken maakte be
kend dat er GEEN lange ter
mijn oplossing bestaat voor
het kernenergie-afval. Na
een tegengestelde uitspraak
van premier MalcoJ,m Fraser
werd de verklaring van het
ministerie weer ingetrokken.
Niet bekend werd gemaakt wel
ke (sohijn)oplossing Malcolm
Fraser nu voor ogen heeft.
Het gebrek aan publiciteit
over zo'n oplossing wekt de
indruk dat het een~olitieke

oplossing was voor dit pro
bleem ( bron: Not Man Apart,
mid March '78 )

MANUS VAB" BRAKEL

bron: Onderstroom, april '78,
SSK-Nijmegen.

gen van dien••••••••••••••••••••

Het manifest, dat rond gaat on
der de Duitse arbeiders, heeft
daarom een diepere betekenis.
Het is een uiting van het feit
dat de belangen van de industrie
onverenigbaar zijn met die van
d~ arbeiders in Duitsland, Ne
derland, Zuid-Afrika, BrazlliU
of waar dan ook.

plaatsen en dan dondert het niet
meer als het gaat om onderdruk
king in ZUid-Afrika, Braziliä of
Iran, het alkoholisme-probleem
in de BRD of het ontwikkelen van
een rampzalig atoomenergiepro
gramma. Het is te kort geleden
om te vergeten hoe het de vori
ge keer was. Toen waren er ook
veel arbeidsplaatsen te kort.
Het nationaal-socialisme wist
ze to~n te scheppen door de uit
bouw van de auto-industrie (VV),

ti • de wegenbouw en niet te vergeten
de wapenindustrie met alle gevol-

deze demonstratie mobiliseerde
de vakbond, terwijl de industrie
een vrije dag gaf, luchpakketten
verzorgde en gratis Qussen be
stelde. Een samenwerking die o
verigens niet alleen plaatsvindt
op het gebied van atoomenergie.
In de herfst van 1977 begon een
eenheidsfront van ondernemers,
bedrijfsraden en vakbondsfUnk
tionarissen uit de bierbrouwe
rijen een offensief onder de
leus ft drink meer bier en ver
zeker daardoor arbeidsplaatsen
Dat, terwijl de Duitsers per
hoofd van dè bevolking ( inklu
sief zuigelingen ) al 150 11ter
bier, 7,3 liter likeur en 26 li
ter wijn dronken in het jaar '76
en er al zo'n 1,5 miljoen alko
holiei in de BnD te vinden zijn.
Tot ver buiten de grenzen zijn
vakbondsfUnktionarissen bezig
nieuwe arbeidsplaatsen re schep;
pen. Eugen Loderer, voorzitter
van de l.G. Metall, de Duitse
metaalvakbond, kwam in januari
'78 op de televisie toen hij op
bezoek was in Zuid-Afrika. Hij
werd geinterviewd terwijl hij
voor laD$e rijen V.W.-wagens
stond, die in Zuid-Afrika 1(8ren
gefabricee~ en deed de medede
ling, dat een ekonomische b~ycot

van Zuid-Afrika sleoht is voor
de werkgelegenheid in West-Dld.
Net so goed als hij enkele maan
den daarvoor dé levering van a
toomtechnologie aan de terreur
regimes van Brazili15 en Iran ver
dedi~e met hetzelfde werkgele
genheidsargument. Kortom, de Duit
se vakbondsfunktionarissen staan
óp de bres voor meer arbeids-

o werktijdsverkorting
o voor wat betreft een programma

van openbare investeringen:
a) de ontwikkeling en toepas
~ing van mens - en milieu
vriendelijke energie-opwekking
( zonne - wind - geothermische
energie ) onder kontrole van de
vakbonden.
b) het scheppen van arbeids
plaatsen daar waar de maat
schappelijke behOefte het
grootst is: in onderwijs en
vormingswerk, het gezondheids
~zen, de verpleging van oude
ren en het oplossen van milieu
problemen.

o voor de overgangsperiode: het
versterkte gebruik van steen 
en bruinkool onder strenge mi
lieuvoorschriften.

De betekenis van dit manifest

De betekenis van het manifest
gaa~ verder dan alleen een dis
kussie over het al dan niet doo~

zetten van een enorm kernener
gieprogramma in de Bondsrepu
bliek. Het gaat ook om de hou
ding van de Duitse vakbonden
zelf die de laatste tijd zoveel
samenwerken met de Duitse indu
strie om kritiekloos kernenergie
te aanvaarden ( Dit geldt niet
voor de bond van de grafische
industrie die zich tegen kern
energie heeft uitgesproken ).
De samenwerking tussen industrie
en vakbond bij de voorbereiding
van de demonstratie v6ór kern
energie in het Dortmunder sta
dion i$ een symptoom van de
hUidige politieke houding van
met name de vakbQndstop. Bij



het was weer raak In hannover!

Op 10 juni werd in Hannover
een demonstratie gehouden tegen
de vervolging van'duitse kern
energiestanders.Met name ston
den de processen centraal die
daar gevoerd worden tegen men
sen die in maart vorig jaar aan
aan de demonstratie in Grohnde
deelnamen en gearresteerd wer
den.Zeven van hen zijn al in
schertsprocessen veroordeeld
tot gemiddeld één jaar gevange
nisstraf.Tegen dergelijke pogin
gen om het verzet tegen het am
bitieuse duitse kernenergiepro
gramma te breken,was het protest
gericht.Reden voor de LSSK om
de demonstratie te ondersteunen.
Er was dan ook een delegatie
namens de LSSK van negen mensen
uit Nijmegen aanwezig.
Er waren tussen de 3.000 en
5.000 demonstranten, een wat te
genvallend aantal gezien het
feit dat voor de demonstratie
t bundesweitt gemo bilis,eerd was.•
Oorzaak hiervan is een heftige
discussie die momenteel in de
duitse actiegroepen gevoerd
wordt.ln die diskussie staan
twee standpunten tegenover el
kaar.Een standpunt is dat meer
mensen tegen de processen zijn
dan tegen kernenergie en dat
daarom die processen in de
strijd centraal moeten staan.
Daartegenover wordt gesteld
dat de AKB een anti-proces bewe
ging wordt en dat daarmee het
concrete verzet tegen het kern
energieprogramma op het tweede
p.lan geschoven wordt.
Daarom ook werd er rond de demon
stratie een discussieweekend ge
houden,waarvan de uitkomst ons
niet bekend is omdat we alleen
de demonstratie hebben meege
maakt.Ook tijdens deze demon-

. stratie was de opkomst van de
politie weer groots.Op elke 2
demonstranten was er een agent,
gewapend met helm,schild,knup~

pel en chemical mace.
En zoals gewoonlijk werd er
weer met graagte gebruik van
gemaakt.Zo vonden de agenten op
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het plein van de slotmani
festatie,waar ze een schouw
burg omsingeld hadden, dat ze in
de verdrukking raakten toen het
plein volstroomde. Zonder waar
schuwing sloegen ze erop los en
gebruikte daarbij chemical mace
waardoor ook kinderen in de o
gen geraakt werden.ln dit tru
bulente geheel werd door een van
ons een solidariteitsverklaring
voorgelezen welke onder de
leus:'Hoch die internationale
solidaritat' met enthousiasme
ontvangen werd. Tevens spraken
op de slotmanifestatie een lid
van de bedrijfsraad van Siemens,
Jens Scheer(aangeklaagd wegens
zijn aandeel aan de Brokdorf de
monstratie) en een Grohnde-aan
~eklaagde.Na deze toch wel
strijäbare demonstratie begon
het"Arbeitstreffen',waarover
de volgende keer meer.

VEILIGHEID VAN ATOOMENERGIE
In Australië heeft de anti
kernenergie beweging een ge
heim regeringsvoorstel gepu
bliceerd, dat beoogt de kern
energiewet van 195~,uit te
breiden met bepalingen t.a.v.
nukleaire ongevalssituaties •
Het voorstel betreft O.a.
de toekenning van onbeperkte
bevoegdheid om dissidenten
en anti-kernenergiebetogers
zonder enige vorm van recht
spraak voor onbeperkte tijd
op te sluiten ( bron: Not
Man Apart mei/juni '78 )



de laatste?AVV
Het was een wat futloze vergadering
op 20 mei. De demonstratie was al
weer 1* maand voorbij en het einde
loze vergaderen op een vrije zater
dag ging ons duidelijk parten spe
len. De opkomst was gering. Kortom,
een weinig inspirerende vergadering
waarbij de voorzitter, Wim Combrink,
zelf de notulen moest maken omdat
daar verder niemand zin in had.

Het vervolg van de evaluatie van 4
maart aan de hand van de oommissie
verslagen leverde weinig nieuws op.
All&en bleek een enkele boer in Al
melo een sohadeolaim ingediend. te
hebben voor vernielde hekken. Het
TEK zou met hen kontakt opnemen en
de hekken repareren.
Er is ook heel kort over 29 april
gepraat. Het bleek dat de meeste
groepen meer van het landelijk se
kretariaat hadden verwaoht, vooral
wat betreft de publioiteit. Dit
bleek eohter niet geheel aan het
sekre.tariaat te liggen maar a~n het
feit dat er'eigenlijk nie~s nieuws
te melden was geweest en dan neemt
de pers het niet op.

In het laatste gedeelte van de ver
gadering is gepraat over de toekomst
van de AVV. Opheffen ot niet.
SSK-landelijk vond da~ de AVV opge
heven moest worden vanwege het niet
meer vastgebakken willen zitten aan
het Almelo-manifest en ook vanwege
de vertegenwoordiging in de AVV van
losse energie komité's terwijl SSK
groepen alleen via de landelijke SSK
vertegenwoordigd worden. Bij verdere
akties zou dit moeten veranderen.An
deren wezen op het belang van de bre
de,samenwerking en dat dit toch iets
was dat niet zomaar overboord· gezet
kon worden.
Besloten is de AVV. voorlopig niet
echt op te heffen maar te laten'slui
meren. Bij een volgende aktiviteit
wordt iedereen opnieuw uitgenodigdy
en dan kan bekeken worden in hoever
re oentrale leus t manifest en ver
tegenwoordiging veranderd moeten
worden.
Verdere aktiviteiten:
Er komt nog é'n Almelo-bulletin uit.
Zoals jullie wel gemerkt hebben is
dit ondertussen gebeurd. ~en wilde,
eigenlijk ook het A~melo-bulletin

een wat blijvender karakter geven,

maar toen mensen voor de redaktie
gevraagd werden was er absoluut, geen
animo. Overigens bestaat er natuur-.
lijk een uitstekend energieblad waar
alle info. over U.C. maar ook over
veel andere (kern)energie zaken in
staat. Ja ja, jullie raden het al:
EdzW. Degenen die nog geen abonne
me~t hebben begrijpen natuurlijk wel
dat ze daer nu niet meer onderuit
kunnen.
Tenslotte hebben we gepraat over een
ev. aktie eind juni n.a.v. het ver
waohtte kamerdebat. Deze aktie wordt
een demonstratie in den Haag naar
het Urenoo gebouw op 24 juni. Als
het goed is is iedereen nu druk bezig
met de organisatie en mobilisatie
van zoveel mogelijk mensen.
Was die vergadering tooh nog ergens
goed voor!

Prof. J. Holdren heeft de
mythe nagerefend die Gene
ral Electr10 verspreidt,
dat het radioaktief afval
van kernenergie per (nucle
aire)elektrioiteitsverbru1
ker niet meer is dan de hoe
veelheid van áán aspirientje
per jaar. Het blijkt dat de
werkelijke hoeveelheid "00
maal groter is ( exclusief
de opwerking die nog eens
850 "aspirientjes" per per
soon per jaar bijdraagt )
+ fabrikant van kerncentra

les zoals in Dodewaard.
bron: Not Man Apart, mid
sept. '77

11



stroomgroep
Verslag vergaderingen Landelijk., Strooflliro&J?{deo.'7?...juni '?8).

Naast het uitwisselen van practi
sche ervaring en het voorbereiden
~an activiteiten is het afgelopen
halfjaar vooral veel tijd besteed aan
inboudelijke discussies. Verscheidene
ontwikkelingen maak~en dit noodzake
lijk:
-ondanks een opleving bij de Kalkar
demonstratie liep de Landèlijke
Stroomgroep Stop Kernenergie(LSSK)

I
steeds minder goed:knelpunten waren
het minder goed functioneren van het

I landelijke secretariaat,het gezicht
I naar buiten toe(perscontacten),het in~

I springen op actuele ontwikkelingen,de

f

aanmaak van nieuw materiaal en de ge
ringe opkomst van de plaatselijke
stroomgroepen op de landelijke ver-

I gaderingen.
i -het uiteenlopen van de standpunten
! over de strategie die gevoerd moet
!, ~orden,m.n. over de functie van de

LSSK in de nederlandse anti-kerne
nergiebeweging en over de verhouding
tussen de LSSK en het Landelijk Ener
giekomitee(LEK);en over de organisa
tievorm van de LSSK als oplossing
voor genoemde kneLpunben s.

Op aparte strategievergaderingen
zijn deze thema's uitvoerig bespro
ken, wat in het volgende heeft gere
sulteerd:
1.het'karaktex: van de LSSK:de LSSK

blijft het
niet partijgebonden samenwerki;ngsver"
band van autonome plaatselijke stroom
sroepen.of van anqere groepen VGor wie
de strijd tegen kernenergie ~entraal

staat;zij is hiermee een bundeling van
zoveel mogelijk actieve anti-k.e.
mensen.

2.de functies van de LSSK:Uitgaande
van onze

primaire doelstelling-het stopzetten
'van kernenergie-zijn de volgende
functies geformuleerd:
a)de LSSK.houdt zich bezig met het
stimuleren,coördineren en ondersteu
nen van de plaatselijke groepen.
b)de plaatselijke groepen. zijn auto
noom,maar moeten,bereid zijn om ,in
de landelijke vergaderingen hun han
delwijze ter discussie te stellen en
om initiatieven door te geven.
c)de LSSK werkt aan de, basis,dwz.
voorziet de bevolking van informatie
en tracht haar zonodig te mobilise
ren;in de tweede plaats tracht zij

via landelijke ingangen als de
FNV en de politieKe partijen haar
ideeën ingang te doen vinden;pas
in de derde plaats probeert zij de
parlementaire besluitvorming rechts
streeks te beïnvloeden.
d)de LSSK bezint zich voortdurend op
het energievraagstuk in het algemeen,
en op alternatieven en de maatschappe
lijke voorwaarden'waaronder ze gerea
liseerd,kunnen worden in het bijzon
der.
e)de in deze bezinning gevormde idee
en probeert zij zoveel mogelijk groe
pen(bv. in en via het LEK) over te
dragen.
f)tenslotte moet de LSSK direct op ac
tuele gebeurtenissen kunnen reageren,
waar de nodige achtergrondinformatie
voor vel"eist is.

3.de organisatOl"ische versterkïng van
de LS$K: '

-met het oog op boveng~noemde funct~es
en knelpunten'heeftde LSSK besloten
om per 1 juli een Stuurgroep en een
permanente Informatiegroep in te stel
len.Deze stuurgroep-liefst een repre
sentatieve bertegenwoordiging v~ de
LSSK werkt op mandaat van de landelij
ke vergadering(het besluitvormend or
gaan) en is deze verantwoording schul
dig.Zij heeft de volgende taken:het
volgen van de actuele ontwikkelingen
en het verzorgen van de perscontacten,
ondel"steund door de informatiegroep;
het cöordinerèn,stimuleren en begelei-'
den'van de plaatselijke groepen;het On
derhouden,evt. opbouwen van contaçten
met het LEK,andere binnenlandse groe
pen,en met buitenlandse groepen;ver
der intern organisatorische taken als
het coöl"dineren van het secretáriaat,
het voorbereiden van de landelijke
vergaderingen en het onderhouden ~an
contact met de informatiegroep.
-daarnaaSt wordt het landelijk secre
tariaat meer gewicht toegekend als ge
yolg van het feit dat het de stuur
groep en informatiegroep zal moeten
ondersteunen.De'hiermee samenhángen
de taa~itbreiding hoopt het op te
vangen door de nauwere contacten.die
momenteel tussè» het secl"etal"iaat en
Aktie Strohalm worden gelegd:er komt
dan meér mankracht ter beSChikking,
en er wordt meer continuiteit door de
week heen mogelijk.
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-naar buiten toe is hetmeestingrij
pend dat de LSSK heeft besloten de ve
le Energiekomitees en andere plaatse
lijke ene~giegroepen die m.n. sinds
de Kalka~demonstratie zijn opgericht
bij de LSSK te betrekken,Voorwaarde
tot deelname is voor deze groepen
dat zij op ongevee~ dezelfde basis
werken als de stroomgroepen,dwz. dat
zij personenkomitees zijn,een permane
nt karakter hebben en zich principi
eel tegen kernenergie keren.
Dit besluit raakt direct de verhou
ding van de LSSK met het LEK.Tot het
LEK zijn immers al verscheidene
plaatselijke komitees toegetreden en
misschien volgen er meer.Dit kan ver
klaard worden uit het feit dat veel e~

nergiekomitees de LSSK niet of niet
goed kennen,terwijl het LEK als mede
organisator van de Almelo-demonstra
tie een duidelijk gezicht had.

4.de verhouding LSSK-LEK:Het LEK
- waarin ook

de LSSK is vertegenwoordigd en dat in
dertijd door de LSSK en de PPR is op
gericht om een noodzakelijke verbre
ding van de anti-kernenergiestrijd tot
stand te brengen,is tot nu toe vooral
ontmoetingspunt geweest van landelijke
organisaties.Het is gericht op het di
rect invloed uitoefenen op de politie
ke besluitvorming door het uitb~engen

van wetenschappelijke rapporten,het
mobiliseren van grote demonstraties,
het werken naar vakbonden,kerkelij-
ke organisa~ies,politieke partijen
etc. toe op landelijk niveau.
Omwille van de duidelijkheid,effici
entie en om concurrentie te vermijden
zullen de verschillen tussen de LSSK
en het LEK in organisatievorm,in taak
en indoelstelling zo duidelijk mogelijk
tot uitdrukking moeten komen:de LSSK
als het niet partijgebonden samenwer
kingsverband van alle autonome plaat
selijke anti-k.e.-groepen tegenover
het LEK als het deels partijgebonden
samenwerkingsverband van landelijke
organisaties(waaronder politieke par
tijen en de LSSK) en ook alle regio-
nale o~ganisaties/koepels.DeLSSK
richt zich hierbij primair op de bevol
king,terwijl.het LEK meer direct poli
tieke invloed tracht uit te oefenen
op landelijk niveau.Terwijl de LSSK
verenigd is op 'én doelstelling,kent
het LEK een breder pakket van doelstel
lingen welke het gehele energiebeleid
betreft.

SOlOLINGSSERIE, Ze Aflevering: IE SPLI.TI'STOR::Y'CLt5,IEEI:. I

VAN URANIlMfiJN TOT EN MET OPWERKINGSFABRIEK.

Op de volgende pagiila begint de Ze af
levering inde serie scholingsartikelen,
die in het vorige IlUIIIIler gestart is. In
de eerste aflevering is getracht duide
lijk te maken,wat radioactiviteit is
aan de hand van de natwrkmdige achter
grond ervan. Er is ingegaan op de in
vloed,die ioniserende straling(de offi
dele naam voor radioactieve straling)
op levende wezens kan hebben en op de
stralingsnonnen van het International
Comittee for Radiological Protection.
Van een groot aantal termen,die je op
dit terrein vaak tegenkant,is de bete
kenis uitgelegd. Naar dit eerste artikel
zal worden terogvezwezen met bijv. "(zie
afl.l). (Het staat in:EDZW nr.Z,jrg.3,a-
pril 1978,blz.l0-13). -
In dit tweede artikel wordt begonnen .,t
het principe van kernreactoren, Daarna
komen een aantal belangrijke onderdelen
van een kernreactor en een aantal typen
reactoren aan bod. In het tweede deel

van dit artikel wordt het uraniue ge
volgd op zijn weg van uraniunmijn tot en
met de opwerkingsfabriek. Op deze -weg,
ook wel de splijtstofcyclus genaamd,zw.
len we een groot aantal radioactieve
stoffen tegenkomen. Een. gedeelte van
deze radioactieve stoffen kant langs
verschillende wegen vrij in het milieu.
Hoeveel er bij nonnaal bedrij f en bij
ongelukken vrij komt,wordt in -de volgen
de aflevering behandeld. Dit zal gebeu
ren gedeeltelijk aan de hand van bereke
ningen -en gedeeltelijk aan de hand van
lozingsgegevens van bestaande kerncen
trales en opwerkingsfabrieken.
De splijtstofcyclus is nog niet af bij
de opwerkingsfabriek. Daarna rest nog
het probleem van de definitieve opslag
van radioactief afval. Aan dit hete
hangij zer zal een van de volgende afle
veringen gewijd worden.



SCHOLINGSSERIE,Aflp.verine 2.

DE'SPLIJTSTOFCYCLUS deel 1

(Voor de inleiding zie vorige bladzijde) terd' spit

SPLIJTING VAN EEN U-!!36 KERN.

"ondensol'

SCHEMA KOKEND WATER-HEACTOR.(BWRJ

stoom

zige voorraden uranium met behulp van
kweekcentrales SO à 80 maal zoveel etec
trische energie geproduceerd kan worden•
Belangrijk détail is nog,dat voor het vor
men van PU-Z39 uit tJ-Z38 juist snelle neu-

tronen nodig zijn. Bij een dergelijke
kweekreactor is dus geen moderator nodig
en zelfs, ongewenst.

~ling van een kemreactorjde vermenig-
~l.Dgifiilii.
In de meeste typen kernreactoren wordt de
splijtstof ondergebracht in zogenaamde
splijtstofstaVen. russen de, splijtstofsta
ven hangen de regelstaven,die bestaan uit
materiaal,dat gemakkelijk neutronen op
neemt. We hebben al gezien,dat bij de
splijting van een tJ-235 kern 2 à 3 neutro
nen vrijkomen. Van deze neutronen mag en
moet er precies éên een volgende kern tot
splijten brengen. Men spreekt dan van een
vennenigVUldigingsfactor 1. Als deze fac
tor hoger is dan 1 zullen er iedere se
conde meer splijtingen plaats vinden,dan
in de seconde ervoor. Hierdoor neemt ook
de geproduceerde hoeveelheid warmte iede
re seconde toe. Door de regelstaven te la
ten zakken wordt een groter gedeelte van
de, vrijkomende neutronen geabsorbeerd en
dus de vermenîgvuldägtngsfactor verkleind
zodat dè reactie in de hand kan worden
gehouden.
Koelmiddel.

De warmte,die vrijkomt als gevolg van ,de
kernsplijtingen,wordt gebruikt om stoom
te produceren,waarmee een stoomturbine
wordt aangedreven. Hiertoe moet de warmte
afgevoerd worden uit de reactorkern. Dit
kan op verschillende manieren gebeuren:

l)Jlen Kerncentrales.
1. Gewoon Jf Iiêht-waterreactor.
1. a.Koken~waterreactor(BoilingW.!)

'Een vrij klein exeJl'PTaar(54~rvan
het type kokend-waterreactor staat

vlak bij Ihodewaard langs de Waal. Bij .
dit type reactor dient water tegelijk als
moderator en als koelmiddel. Het wordt
aan de- onderkant de reactor in geleid en'
op zijn weg naar boven verhit. De geprodu
ceerde stoom wordt aan de bovenkant verza
meld en naar een turlline gevoerd,welke
een electriciteitsgenerator aandrijft. Na
de turbine te hebben doorlopen wordt de
stoom afgekoeld en gecondenseerd in een
condensor(zie figuur).' In het geval van
Ihodewaard wordt de condensor gekoeld met
water uit de Waal.

U-!!36 kern"
o~

neutron

Na de b!Jtei."(IfI.

M?deratgr.
De neutronen,die vrijkomen bij de splij
ting Van een lJ-ZJS kern hebben over het
algemeen een te hoge snelheid om andere
tJ-.235 kernen gemakkelijk tot splijting
te brengen. De neutronen kunnen afgerend
worden door botsingen met deeltjes,dJ.e
ongeveer even zwaar zijn als neutronen.
Botsingen met lichte deeltjes ,als bijv.
electronen,hebben geen effect;Een kanons
kogel wordt'. tenslotte ook niet afgeremd
door een botsing met een vlieg. Botsingen
met zware kernen hebben wel invloed op de
richting,waarin een neutron zich beweegt,
maar nauwelijks op de. grootte van de snel
hefd, Je kunt het vergelijken met de bot
singvan een biljartbal tegen de rand van
het biljart. Als remstof(of moderator)
is in een kernreactor gewoon wate~(H20)

goed te gebruiken; Water bestaat inuners
voor 2/3 uit waterstofatomen,waarvan de .
kern practisch even zwaar is als een neu
tron. Andere stoffen,di$)men als.modera
tor gebruikt zijn zwaar water en grafiet.

IJraDiU!!! en Plutonium.
Uranium,dat 'op aarde gevonden wordt,be~

staat-voor 0.7\ uit het splijtbare tJ-Z35.
De rest is grotendeels tJ-238. tJ-Z38 is
zelf niet te gbruiken als splijtstof,maar
een lJ-238 kern kan door een neutron in te
vangen over gaan(via twee tussenstappen)
in een Pu-239 kern. Zoals reeds vermeld
is Pu-239 net zoals tJ-Z35 in een kerncen
trale te gebruiken.' In elke kerncentrale
(met uranium als splijtstof) wordt op de
aangegeven wijze Pu-Z39 gevomd. Een
kweekcentrale(waarover straks meer) is er
echter speciaal voor ontworpen om zoveel
mogelijk U-238 om te vo:nnen in Pu-23~.

Het aantrekkelijke is Ratuurlijk,dat zo
ook (een gedeelte van) het Vo:Z38.,waaruit
natuurlijk.uranium grotendéels bestaat ,ge
bruikt kan' worden voor het opwekken van
electriciteit, Men schat ,dat uit ,de aanwe-

WaJ;'lllte-ontwikkeling.

Bij de splijting van (bijv.) een tJ-Z3S
kern splijt deze in twee kleinere ker
nen,Z à 3 neutronen en komt er Gamma
straling vrij. De verschillende brok
stukken hebben een hoge snelheid en een
daarmee overeenkomende hoge bewegings
energie. Door middel van botsingen ge
ven ze deze bewegingsenergie door aan
omringende atomen,die op hun beurt de
atomen rondom hen een zetje geven. Hoe
meer kernen in een brokje materie per
seconde splijten,hoe hoger de gemiddel
de snelheid van de atomen van dat brok
je materie zal zijn. Een hoge gemiddel
de snelheid komt overeen met èen hoge
te~ratuur. Met behulp van de beschre
ven warmteontwikkeling kan een stoom
turbine aangedreven worden en daarmee
electriciteit opgewekt.

Kettingreactie.Splijtstof.

De overeenkomst tussen een kerncentra
le en een kernbom is ,dat in beiden ker
nen gespleten worden,waarbij erg veel
energie vrijkomt. Voorts veroorzaakt
het splijten van een kern indirect het
splijten van 1 tot 3 andere kernen,zo
dat men van een kettingreactie kan
spreken. Stoffen,die zich op een derge
lijke manier gedragen noemt men splijt
stoffen. De bekendste splijtstoffen
zijn Urani~Z3~.en Plutoni~Z39. Bij
een kernbom verloopt de kettingreactie
erg snel: In een onderdeel van een secon
de wordt een paar kilo splijtstof ver
bruikt. De explosieve gevolgen zijn be
kend. Bij een kerncentrále 'laat men de
kettingreactie op een gecontroleerde ma
nier verlopen,zodat de energie geleide
lijk vrijkomt en benut kan worden.

Vermogen, Rendement.

Het vernegen van een centrale kan men
uitdrukken in de hoeveelheid warmte,die
per seconde wordt geproduceerd. Dit is
het zogenaamde theniische vermogen van
de centrale. -Waar we bij een electrici
teitscentrale in geïnteresseerd zijn is
uiteraard het electrisch vermogen. Op
natuurkundige gronden is het niet moge
lijk alle thermische energie om te zet
ten in electrische energie. Bij de hui
dige kerncentrales is het electrisch
vermogen ongeveer 1/3 van het thermisch
vernDgen. Men spreekt dan van een rende
lIJmt van 33\. De rest gaat voor het
grootste gedeelte zitten in de opwarming
van het koelwater.
Een vermogen drukt Dm uit in de eenheid
watt(..1J/s) of in het miljoenvoudige

daarvan,de megawatt(tM) • <ln aan te geven
of het om het thermische of het electri
schè vermogen gaat voegt men vaak

de letters "th" of "e" toe.

. INLEIDING IN DE 11JEORIE EN TEOlNIEK VAN

KERNCENTRALES.
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t.s. ~qeactor(pressurized W.R.)
el iJ a;; BWJ(is,dat de türome

in aanraking komt met radio-actief
besmet water en dat bij een lek in de con
densor het riviexwater radio-actief be
smet wordt. In de PWR heeft men dit onder
vangen door een extra circuit in te bou
wen.(zie figuur). In het eerste circuit
wordt het water onder hoge druk gehouden
zodat zich geen stoom kan vonnen. De
warmte wordt met behulp van een warmte
wisselaar aan het tweede circuit afgege
ven.Hierin wordt wel stoom gevormd. De
rese gaat op dezelfde manier als, bij. de
BWR. In Borssele in Zeeland staat een
middelgroot(477M\'e) exemplaar van het
type drukwaterreacto·r(PWR).

het woord "snel" in.de naam van de reac
tor). De splijtstof moet hierom in·gecon
centreerde vonn aanwezig zijn. Als koe1
middeI wordt vloeibaar natrium gebruikt.
Natrium' is een "onedel" metaal ihet ont
brandt spontaan als het aan lucht wordt
blootgesteld en reageer heftig met wa
ter. Dit vloeibaar natrium wordt in de
reactor radio-actief. om veiligheidsrede
nen wordt daarom tussen het eerste natri
umkoelcircuit en het water-stoomcircuit
een tweede natrilUllCircuit gebouwd. (zie
figuur). Rondom de kern bevindt zich een
flinke hoeveelheid tJ-Z38,waar het Pu-239
uit wordt "3!lkl~ee"+"

reactor ,die gebruikt wordt voor fundamen
.teel onderzoek op natuuxwetenschappelijk
terrein. De reactorkem is zo gebol;ll!ld,dat
optimaal gebruik kan worden gemaakt van
de vrijkomende neutronen om stoffen mee
te bestralen. Als splijtstof wordt 90~

verrijkt uranium gebruikt(90t 11-235).
Voor onderzoeksdoeleinden wordt ook vaak
de zogenaamde bassinreactor gebruikt. De
splijtstof bevindt zich onderin een bak
met water en er zijn een paar .rege lataven
aanwezig. In Delft bevindt zich een derge
lijk soort reactor.
Voor voedsel-bestraling+~bruikt men vaak
preparaten,die radio-actlef zijn· gemaakt
door neutronen-bestraling in eenkemreac
tor. (CObalt-60 bijvoorbeeld maakt men uit
cobalt-59 door neutronenbestraling).

SCHEMA DRUKr/ATER-REACTOR. (Pr/R)

DE ·5PLIJTSTOFCYCLUS.

Nadat-we gezien hebben wat er in ,een kern
centrale gebeurt en hoe hij ongeveer in
elkaar zit komen we nu toe aan de zoge-

. naamde splijtstofcyclus. Hieronder ver
staat men alle áctiviteiten,die nodig zijn
om de kernenergie-industrie te laten
draaien. Er zal worden irigegaan op de
tedmische kant en op welke, radio-actieve
stoffen een rol spelen in de verschillen
de schakels van de pplijtstofcyclus.

In bijgevoegde figuur vindt u een schema
van elf splijtstofcyclus. (volgende blz.)

condensor
koelaip- wiaae~aar

(]Uit

atoom gene-
reactor heet .=---" rator
f2~ water ~!;uP-.::.' 1

.---- po ~ .!§..ij. u-z-t
.- / van eep- lVarmte-

2. Zwaar-Witerreactoren.
Bij dit type reactoren wordt in
plaats van gewoon water(in dit ver

band ook wel licht-water genoemd)
zwaar Water gebruikt. De gedachte hier
achter is de volgende: Gewoon water is
wel een goede moderator,maar absorbeert
ook vrij makkelijk neutronen. Met na
tuurlijk uranium als splijtstof berei
ken daardoor te weinig neutrasen een tJ
235 kern om deze te splijten. In de
licht-waterreactoren wordt dit opgelost
door zogenaamd verrijkt uraniuni te ge_.
bruiken. Dit is uranium,waarin het per
centage tJ-Z35 atomen opgevoerd is van
de normale 0.7\ tot ongeveer 3\. Om
toch natuurlijk uranium als splijtstof
te kunnen gebruiken moet een moderator
worden gebruikt,die niet te veel neu
tronen absoroeert. Zwaar water komt
hiervoor in aanmerking,maar is wel veel
duurder dan gewoon water. Op elke 6700
atomen gewoon waterstof komt er in de
nattnir· 1 zwaar waterstof atoom voor. Om
deze eruit te vissen moet nogal wat ge...
daan worden ,wat natuurlijk kostbaar is.

3. Gas-grafiet reactor.
Deze reactor heeft als moderator gra
fiet en als koelnûdde1 een gas. Gra

fiet is niet zo 'n goede moderator als
water.. Hierdoor kunnen de neutronen
grotere afstanden afleggen voor ze vol
doende afgeremd zijn en daarom moet de
reactor 'groter zijn dan bij de waterre
actor. Als koelgas kan lucht gebruikt
worden.waaroij de tellt'eratuur in de .re
actor niet erg hoog mag oplopen om ver
branden van het grafiet te voorkomen.
Hogere tenperaturenfen daardoor hogere
I'éndementen) zijn mogelijk met als koel
middel een gas ,dat niet reageert met·
grafiet (bijvoorbeeld helium).

4. KweekreactOren_
4.a. De natritungekoelde snelle kweekTe'

~.(zie ook alinea's h~ervoor).
Een kweekcentrale,zoals in Kalkar

gebouwd wordt gebruikt als splijtstof
plutonium. Er is geen moderator aanwe
zig~zodat de 'Snelle neutronen de ketting
reactie op gang moeten houden (vandaar

4.b. ~ensiereactor: .
Dit type reactor .W1Jkt nogal af van'
de hiervoor besproken typen. Er zijn

noch splijt- noch regelstaven aanwezig.
De splijtstof en de kweekstof worden op
gelost in water. De 'kweekstof is thorium
23Z,waaruit door het invangen van een
neutron U-233 wordt "gekweekt'·. ·tJ-233 is
weer bruikbaar als splijtstof in deze re
actor. In Arnhem heeft de KEMA meer dan
16 ' jaar experimenten gedaan om een derge
lijke reactor te ontwikkelen. De experi
menten zijn stopgezet,qmdat de overheid
besloot de voorrang te geven aan het Kal
karprojecttiJmners ook een kweekcentrale)
en het bedrij fsleven de nodige investe
ringen niet aandurfde.
5. Neut~leyeranciers.
'Over ele wereld en ook in ons land

staan een flink aantal vrij kleine re
actoren,die niet gebruikt worden vóor de
energieproductie ,maar als neutronenbron.
In Petten staat een zogenaamde Hoge Flux

pomp

Uraniulmûjn.

De eerste schakel in de keten is de uranium
mijn. Hierin wordt uranÎLlnerts gedolven. In
dit erts komt naast uranium ook een kleine
hoeveelheid voor van alle elementen,die ont
staan bij het radio-actdef verval van ura
nium kernen. Hieronder valt het radic-actde
ve edelgas radon.dat vrijkomt bij het bre
ken van het erts. In de mijn vonnt dit. gas
waarschijnlijk hèt belangrijkste stralings
gevaar. Omdat het een edelgas is biedt een
(Op chemische .reactäes gebaseerd) filter

-geen bescherming, De concentratie radon
wordt laag gehouden door natuurlijke' en e
ventueel kunstmatige ventilatie. Ook het
stofgehalte in de lucht moet laag gehouden
worden. De radio-actieve deeltjes in het
stof vormen namelijk een veel groter gevaar
voor de, gezondheid als ze ingeademdwoi'den .
en in de long achterblijven. De uitwendige
straling in een mijn blijft ruim beneden de
normen van het ICRP. Op 'deze nomen echter

tl{I- ,
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Ook bij de ultrasentrifupopthode
(Almelo) wordt het UF gasvormig ge
maakt. Men leidt dit las vervolgens
in een snel ronddraaiende t~l,
waaIbij tJ-235 F6 atomen door hm la
gere massa in hêt midden van de cen
trifuge in een iets h,ogere concentra
tie vOorkomen dan dicht bij de wand
van de centrifuge. (Populair gezegd,
maar natwrk1.D1dig niet helemaal, eer
rect,worden de tJ-Z38 F6-mol ecu1en
iets harder naar buiten geslingerd
dan de tJ-235 ~-moleculen.)
Bij de gasdiftosiemethode moeten
veel meer stappen doorlopen worden
dan bij de ultracentrifugemethode.

Met beide methoden is zowel 3\-ver
rijkt urani1lll te maken(geschikt
voor kemeentTales) als 90\-verrij.kt
urani1lll(geschikt voor kemwapens).
Bij beide _thoden zijn de voornaam
ste risico's het ontsnappen van OF
en het bijelkaar brengen van teveet
tJ-235,waardoor een kettingreactie
en dus een explosie zou kunnen w0r
den veroorzaakt. Het ontsnappen
van UF6 kan voor een belangrijk ge
deelte worden tegengegaan door de
druk binnen de ketels en leidingen
iets lager te houden dan de gewone
atmosferische buitendruk. Het voor
komen van een kettingreactie is voor
namelijk een kwestie van een goed
ontwerp van de fabriek.
Bij een derde methode wordt gebruik
gemaakt van een krachtige laserstraal,
Hiermee wordt een van beide soorten
UF6-molecu1en geioniseerd(zie afl.l)
en dus electrisch geladen. In een
electrisch veld kunnen ze dan van el
kaar gescheiden worden.
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Uraniumverrijking.

Zoals reeds vemeld gebruiken licht
waterreactoren uranium,waarvan het
gehalte tJ-235 opgevoerd is van 0.7\
tot ongeveer 3\. Er zijn verschillen
de methoden om uranium" te "verrijken".
Bij de gasdiffusiemethode wordt het
UF gasvornug gëiîîääkt. Dit gas laat
meR langzaam door een poreuze wand
heen dringen. UF -moleculen,waarbij
het uraniumatoom6een tJ-Z38 atoom is
dringen moeilijker door de wand dan
llFzlllileculen met een tJ-235 atoom,zo
dal:: het percentage tJ-235 atomen na
passage van de poreuze wand iets ver
groot is.
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geschikte vom worden gebracht voor een
verrijkingsfabriek(zie verderop).
In het eerste geval wordt het metaal u
ranium vrijgemaakt,waarna dit in de
splijtstofstaven wordt gebracht,die ver
volgens naar de juiste kernreactor moe
ten worden vervoerd.
In het tweede geval wordt uit de gele
JqJek de veIbinding uraniumhexafluoride
(UF6) gemaakt. Bij kamertemperatuur is
dit een vaste stof en kan verpakt in sta
len vaten vervoerd worden. Het belangrijk
ste risico zit hem bij de UF6-productie
in het hanteren van zeer giftige ,agres
sieve stoffen als waterstoffluoride
(HF). De stralingsrisico's kunnen
voornamelijk beperkt worden gehouden
tot het afval ,wat onstaat bij de zui
vering van de gele koek van hoog-ra
dioactieve stoffen.
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valt nogal wat af te dingen(zie afl. 1).
Alleen in mijnen met heel rijke uraniumert
sen is het nodig om de mijnwerkers
beperkte tijd in de mijn te laten werken om
bmnen de normen van het ICRP te blijven.
Zulke rijke ertsen komen nauwelijks voor.

'Xellow cake" p'roductie.
a. De fabriek. De volgende stap is een

scheikundige behandeling
van het uraniumerts. Hierbij ontstaat een
gele stof(yellow cake s gele koek) ,die
ongeveer 95\ uraniumoxide(U30 S) bevat. De

stralingsrisico's van radon en stof zijn
in de yellow cake fabriek kleiner dan in
de mijn. Wel moet het radongehalte in de
lucht ter contr6le voortdurend gemeten
worden. Grote hoeveelheden opgeslagen yel
low cake leveren stralingshoeveelheden,
waardoor men slechts een beperkte tijd in
de nabijheid van de opslagplaats mag door
brengen. Ook in de fabriek zijn plaatsen,
waar de arbeiders slechts beperkte tijd
mogen zijn,om de opgelopen hoeveelheden
straling binnen de normen van het ICRP te
houden.
b. Het afval van de y.ellow cake productie.

De radio-actieve vervalproducten
van uranium,die in het erts aanwe

zig waren,komen voor het grootste deel te
recht in het materiaal,dat overblijft bij
de gele-koek productie. Eén van de verval
producten, thorium-230 ,heeft een halfwaar
detijd(zieafl.1) van 76.000 jaar,zodat
lang nadat de mijn uitgeput en de gele
koek fabriek opgedoekt is de grote hoeveel
heden licht-radio-actief afval risico I s
opleveren voor mens en milieu. Een moge
lijkheid is misschien dit afval terug te
stoppen in de mijn,waar het uit vandaan
komt~ Het zal dan echter beter bereikbaar
Zijn voor grondwater dan voordien. Wat
er ook gedaan wordt met deze grote hoe
veelheden licht-radioactief afval ,het
radon en haar radioactieve vervalproduc
ten,die vrijkomen tijdens het wiJmen van
het erts en in de yellow cake fabriek
zullen bijdragen aan een verhoogd stra
lingsniveau op aarde.
c. gtgische milieuyeryuiling.

In uraniumerts zijn ook altijd gif
tige zware metalen als lood,zink,ko

per en cadmium(meestal in de vom van
zwavelveIbindingen) aanwezig. Zowel voor
deze metalen als voor de chemicalieën,
die gebruikt worden om uit uraniumerts
de genoemde gele koek te,maken,geldt,dat
ze ernstige milieuschade kunnen veroor
zaken. Dit probleem zal in de toekomst
groter worden,wanneer steeds uraniumar
mere ertsen gebruikt zullen moeten worden.
Qn dezelfde hoeveelheid gele koek te ma
ken zal steeds meer erts bewerkt moeten
worden. (Ertsen met een kwart procent ura
nium noemt men al rijkjde meer voorkomen
de armere ertsen bevatten bijvoorbeeld
O.OH. uranium;uit een ton van een derge
lijk erts kan men evenveel electriciteit
produceren als uit een ton steenkool.)

Transport van Yellow cake.

De yellow cake wordt vervoerd in metalen
vaten. Aan de oppervlakte van deze vaten
bedraagt de stralingsin~iteit enkele
duizendsten rem per uur • nridelijk
is ,dat hoe meer van dergelijke transpor
ten plaatsvinden,hoe groter de kans is
op ongelukken,waarbij radioactief materi
aal vrijkomt.

Van Gele koek naar Uraniumhexafluoride.

te gele koek kan ofwel geschikt worden ge
maakt voor zwaar-waterreactoren(die op
natuurlijk uranium werken) ofwel in een

16



+)Zwaar watemoleculen zijn opgebO\ll'd Uit
een zuurstofatoom, zoals nol1llllll1,maar de

twee waterstofatomen zijn vervangen door
zwaar-waterstofatomen ook wel deuteri~

atomen genaamd. (Zie ook afl. 1) De schei-
kundige fOl1ll.lle wordt !>zO i.p, v; Hz0. .

++)Voor een artikel over voedselbestraling
zie het vorige nlllmler ven EDZW.

OpWerkingsfabriek. .
Afhankelijk van het reactortype en een
aantal andere factoren moet de splijt
stof na uiterlijk 3 jaar vervangen w0r
den door nieuwe splijtstof. De oude.zeer
radioactief geworden splijtstofstaven
worden gewoonlijk enkele maanden in· een
koelbassin bewaard om de kortlevende.
isotopen hun stral1ngsactiviteit, te la
ten verliezen. Daarna worden ze naar de·

"definitieve" opslagplaats of naar een
zogenaamde opweTkingsfabriek vervoerd.
In de opwerkingsfabriek worden een aan
tal verschillende stoffen van elkaar ge
scheiden. Het· uraniUDl,dat nog over is,
wordt afgescheiden om na eventuele ver
rijking weer opnieuw in splijtstofstaven
te velWerken. Ook het in de reactor ge
voruKle plut.OIti.UDl wordt gescheiden van de
res t om het in kweekreactoren· te gebrui
ken(of voor kernwapens). Het overi~
materiaal bevat een aantal zeel' radioac
tieve isotopen.met lange hal:f.Waardetij
den,zoals plutoni~240 en -242(6760
resp.379.000 jaar) en 8lIIericium-241 en
-243 (resp. 458.en 7650 jaar). Men neemt
aan,dat een opwerkingsfabriek een aan
tal malen grotere hoeveelheden radioac
tieve edelgassen zal lozen dan kerncen
trales.
Duidelijk zal zijn,dat het ~hele op
werkingsachter dil4<:e afsch!lrmingswanden
met op afstand bediende inaehines 'moet
gebeuren. Betrouwbare kostensdlattingen
voor deze fabrieken zijn door de geringe
ervaring ermee nog niet goed te geven.

+++) Zie ook afl. 1. 011I u enig idee te ae
ven:A1s ~e ~ovenop zo'n vat gaa1; zit

ten,ontvang Je In een dag of twee even- .
veel straling,als anderS in een jaar dool'

, de natuurlijke achtergrondstraling.

HET KALKARPROCES
Het p;oces in Münster om een bouw
stop te eise~ gaat steeds langer
duren. De rechter durft geen uit-
spraak te doen, zo lijkt het wel,
want die uitspraàk kan alleen maàr
luiden: Onmiddellijke stopzetting
van de bouw. De deelstaat NordRhein
Westfalen mompelt· al over het zelf
instellen van een bouwstop, wel-
licht om een juridische bouwstop
vóór te zijn. Blijf onze processen
steunenl Er zijn nog 17.000 gulden
nodig.

bijvoorbeéld tritiUDl. Via het koelwater
bijvooIbeeld jood-,cesium- en strontium
isotopen. Hierover in het derde deel.
van dit artikel meer,onder andere een
aantal getallen en lozingsgegevens van
bestaande centrales.

~elwaterprobleem.

Al vermeld is,dat slechts een gedeelte
van de in een electriciteitscentrale 0p
gewekte wa11llte omgezet wordt in electri
sche energie en dat de rest grotendeels
terecht komt in de opwanning van het
koelwater. Bij de huidige kerncentrales
is dit opwarmingseffect iets ernstiger
dan bij de bestaande kolen,olie- en gas
centrales. Plaatselijk leidt dit al tot
zorgwekkende temperatuursverhogingen
van oppervlaktewateren(rivieren,meren).
Er bestaan sterke aanwijzingen,dat botu
lisll2 (al enkele keren in de Friese Meren
slachtoffers makend onder vogels) er
door .in de hand wordt gewerkt.
Men heefbwel eens berekend,dat het Rijn
water 30 C of nog warmer zal worden,als
alle langs de Rijn geplande J>..ri.tse en
Franse kerncentrales inderdaad gebouwd
worden en hun koelwater op de Rijn gaan
lozen.
Als mogelijke oplossing denkt men
aan zogenaainde koeltorens. Bij

"natte" koeltorens veJ'dalJpt veel
water,wat kan leiden tot mistvor
ming.· Voor de wijnboeren in het
Rijndal kan dit zeer nadelige ge
volgen hebben. Droge koeltorens
zijn duurder. Minder electrici
teitscentrales is waarschijnlijk
de goedkoopste oplossing.

WAT ZAL IN 2000 DE GRO()TSTE TOERIS
TISCHE ATTRACTIE LANGS DE RIJN ZIJN?
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Grootste mistban/<e7'l tel' l.Jf1Ntd?

Naast het verrijkt uraniUDl wordt na
tuurlijk automatisch verarmd uranium
.geproduceerd. Dit wordt opgeslagen
voor toekomstig .gebruik in kweekcentra
les. Dit verarmd uranium is licht-ra
dioactief,maar produceert heel langzaam
de gevaarlijke isotopen radium-226 en
radon-222. Door beperkte toegang tot
deze opslagplaatsen moet het stralings
risico binnen de perken wordengehou
den.

Splijtstoftabletten en -staven,
Bij de ·.meeste van de verschillende be
sproken typen kernreactoren wordt de
splijtstof eerst tot tabletten geperst.
Een groot aantal van die tabletten
wordt in een splijtstofstaaf gestapeld.
Een aantal splijtstofstaven wordt samen
gevoegd tot een splijtstofstavenbundel,
waarYllIl er een aantal in het reactorvat
worden aangebracht. Uiteraard roet ook
bij de productie van de tabletten en
staven ervoor worden gewaakt, dat niet
te veel splijtstof bij elkaar en een
onbedoelde kettingreactie op gang wordt
aebracht. Vooral als er plutonium in
liet spel is moeten extra veiligheids
maatregelen getroffen worden, zoals af
standsbediening in afgeschemde ruimten,
goede ventilatie en constants contr6le
van stralingsniveaux.

Kernreactoren.

Na deze voorbereidende fasen zijn we
bij de eigenlijke centrale aangeland.
Men kan de radioactieve stoffen,die in
een kernreactor gevormd worden ~eg
onderverdelen in splijtingsproducten
en activatie producten.
Splijtinsproducten zijn de isotopen,
die vrijkanen bij de splijting van
een ~235(of Pu-239) kern en de isoto
Jllm,die gevormd worden als gevol~ van
het radioactief verval van deze 1S0to
pen. Een ~235 kern kan. op vele manie
ren splijten. De splijtingsproducten
hebben over het algemeen korte half
waardetijden en zijn hun activiteit
dus snel kwijt. Belangrijke uitzonde
ringen zijn strontium-90 en cesium
137. (respectievelijk 28 en 30 jaar).
De .verschillende in de reactor aanwe
zige stoffen staan voortdurend bloot
aan een neutronenbonbardement.ZOals
een ~238 kern door het invangen van
een neutron over gaat in ~239 en on
der het uitzenden van eenp-deeltje
(zie afl.1) overgaat in een neptu
niUDlisotoop(Np-239) en vervolgens in
een Pu-239 kern.zo kurmen ook andere
kemen ~ 'of meer neutronen invan
gen en daaIbij overgaan in andere
kernen. Via neutronenvangst en radio
actief verval worden onder andere

een groot aantal zogenaamde actiniden
(elementen met meer dan 88 protonen in
de kern) gevormd. Hieronder zijn een
-aantal Isotopen met een lange hal:f.Waar
detij d,welke tt-straling uitzenden, zoals
het beruchte plutohiUDlisotoop Pu-239.
Deze' stoffen ,die onstaan dool' neutronen
vangst noemt~ activatieproducten.
Ook een gedeelte van de bOUWllll1t~rialen

wordt "geactiveerd". Een voorbeeld van
een· isotoop.dat gevormd wordt door neu
tronenvangst is cobalt-60. Voorts wordt.
.tritium gevormd uit waterstofatomen door
twee maal een neutron in te vangen.
Een (klein) gedeelte van de in een cen-

. trale gevoruKle radioactieve stoffen
wordt geloosd. Via de schoorsteen voor
al een aantal radioactieve isotopen van
de· edelgassen JCeIl.on en krypton en verder

1"7



Wel VI'aggetjesdag, Geen Haring
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SPLIJTSTOFOPWERKING ALS
SUPERBRON VAN FALL-OUT
Volgens het .rapport van
de Kommissie van Beraad
( de zgn. "Kommissie van
Wijzen" , van het B'elgi
sche Ministerie van Econ.
Zaken is bij pessimisti
schè veronderstellingen
t.~.v. het gedrag van af
voergassen van de opwer
kingsinstallatie te MOL
de bijdrage daarvan ge
lijk aan onge:veer 5~ van
de jaarlijkse natuurlij
ke stralingsdosis.

• w .e .... .

• "''''''''. *een kalkar lp .
Metd~ bedoeling het Kalkar
proces financiäel te onder
steunen heeft het Bürgerini-

. tiative uit Moers ( W.Dld. )
een langspeelplaat uitge
bracht met anti-atoommuziek
o.a. met " het lied van boer
Maas ",. " Kernkraft-Variatio':'
nen opus 1 " en het " Almelo
11e.- ( dit laatste nummer
wordt gespeeld door Kladde
redatsch•

.. Deze lp. is te bestellen via
de SSK, Oud~ Gracht 42, Utr.
De prijs komt om en nabij
de twintig gulden.
STEUN HET KALKARPROCES ••••

Van 4 tot 7 juni lag er in IJmuiden transport door hun gemeente wel
het schip de "Mariki Smits" om mag. En een stroomgroeper uit
radioaktief afval in te slaan. Dit Velsen is een proces begonnen tegen
(licht) afval uit Nederland, België, het transport door zijn straat.
Zwitserland en Engeland wordt in de Tot slot gaan leden van Provinciale
Atlantische Oceaan gedumpt. Reden Staten zich met de regelmatig
voor stroomgroepen en een VMDkern- terukomende dumping bezighouden.
groep uit de omgeving om een aktie
te starten tegen deze dumping.
Op 4 juni demonstreerden ruim 300
mensen door de straten van IJmuiden
tegen de dumping en kernenergie in
het algemeen. De bevolking bleek
nauwelijks te weten wat er in de
haven aan de hand was en vele re
akties wezen op' een stijgende ver
ontrusting. Bij de haven aangekomen
werden enkele vaten zogenaamd met
radioaktief afval"gedumpt" (maar
later er natuurlijk weer uitgevist).
Sprekers maakten aldaar de gevaren
van dumping en kernenergie nog eens
duidelijk.
Minstens 400 politiemannen waren
weer eens voor niets opgetrommeld.
Maar daar bleef het niet bij.
Dinsdag en woensdag postten mensen
bij de overslag (dat overigens door
mensen van Hoogovens gedaan werd:).
Schippers die in de buurt lagen
werden door hen op de hoogte ge~

bracht. E'n van hen werd zo kwaad
dat hij een groot spandoek tegen
de dumping op zijn boot maakte.
Ook volgden de aktiegroepen de
autos van de EeN in Petten (waar het
afval opgeslagen lag) naar IJmuiden.
De autos waren uitsluitend herken
baar aan een miniem kaartje aan de
bumper en een stickertje. Verder
geen enkele beveiliging:
Op 7 juni werd door de aktiegroepen
de sluisdeuren bezet. De politie
was zeer snel met de dreiging tot
qeweld7 "Er is al genoeg gediskus
sieerd". 50 mensen bleven er echter
op zitten en werden met de sluis
deuren opengedraaid. Het schip
voer weg.
Maar ook daar bleef het niet bij.
De ondernemingsraad van Hoogovens
gaat onderzoeken of arbeiders van
dit bedrijf geen gevaar lopen bij
dit werk (er bleken maar liefst
206 vaten lek, die snel maar ook
zonder eskorte teruggebracht werden
naar Petten). De gemeente Velsen
en Alkmaar gaan onderzoeken of dat
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het dilemma van de kernenergie
Boekbespreking door Chert van Dijken.

" Binnen de kerken begint de
georganiseerde diskussie over
kernenergie op gang te komen.
Zouden de kerken trouwens
Gods woord nog serieus nemen,
wanneer zij aan deze kwestie
stilzwijgend voorbij zouden
gaan? "
Bovenstaande is een citaat
uit nr. 3 van jaargang 32
(1978) van "ECCLE3IAIt', een
tijdschrift voor kerkelijk
groepswerk. Het is een 44
pagina's tellend boekje, dat
in die diskussie wil bij
dragen en mee wil helpen een
standpunt te bepalen. De
schrijvers ( vier in getal )
willen duidelijk maken, dat
voortzetting van de ontwik
kelingen met kernenergie, in
dien niet omgebogen, zal lei
den tot een chaos of in ieder
geval de kans hierop zéér ver
groot. De schrijvers zijn ken
nelijk van mening dat dit vooz
komen moet worden. Daartoe
is het nodig om de histori
sche gang van zaken na te
pluizen. Hoe heeft het zover
kunnen komen ? Welke beslis
singen zijn genomen en wat
zijn de gevolgen? Dit staat
vooral in de inleiding (par.1)
en in par.2 en 5.
Veel belangrijker nog is ech
ter, dat ze aangeven dat de
ontwikkeling van de kernener
gie niet onontkoombaar is.
Na in par.2, maar vooral in
par.3 de risico's opgesomd
te hebben, die verbonden zijn
aan de kernenergie, worden in
par.4 andere mogelijkheden
voor de energievoorziening
gegeven. Hier is het echter,
dat het dilemma waarvan in de
titel sprake was, verschijnt:
ook andere oplossingen kun
nen zgn. "macro-risico's" met
zich meebrengen. Al lezende
wordt het je duidelijk, dat
het niet alleen de energievorn
is, die mens- en milieuver
woestend is, maar meer nog

de maatschappij-vorm, die
gebaseerd is op ekonomische
groei.
De problemen die in dit boek
je beschreven worden, zijn
niet gemakkelijk op te lossen
Hoewel de zaken erg gekompli
ceerd zijn, wordt toch gepro
beerd om aan de hand van ver
schillende voorbeelden, ons
een beeld van de toekomst te
schetsen. Een toekomst die
zou kunnen ontstaan door onze
beslissin~en Nrr. Veel proble
men zijn (nogr-niet opgelost,
daarom wordt dan ook een plei.
dooi gehouden om uitbreiding
van de kernenergie stop te
zetten. Dit om daarbij tijd
te winnen en ons eerst eens
te bezinnen op wat voor een
wereld wij onze kinderen wil
len nalaten.
Dit boekje kan zeker een nut
tige bijdrage genoemd worden
in de diskussie rondom de
kernenergie. Als eerste kon
frontatie met deze problema
tiek is het goed. Er is ech
ter ook kritiek mogelijk. In
de eerste plaats met betrek
king tot~de maatSChappij-ana-
lyse. Bijvoorbeeld: het is
een, hoewel niet geheel on
juiste, toch ook niet afdoen
de verklaring om, zoals in de
inleiding staat, de elketrici
teitsbedrijven de schuld te
geven. Daar staat: " deze vin
den in de kernenergie een mid
del om hun greep op de Neder
landsé samenleving te verste
vigen. "
Verder zou je in een boekje
voor kerken toch ook meer na
druk verwachten op de verant
woordelijkheid van de mens
voor de mens en de natuur.
Niet dat dat niet gedaan wordt
maar een vraag ( op één van
de laatste bladzijdes } als:
" Vindt U het een taak voor
de kerk om zich met kernener
gie bezig te houden ?", zou
overbodig moeten zijn.
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Dit zlJn een aantal voorbeel
den, die met meerdere aan te
vullen zijn. Ik denk dan ook
dat dit boekje uitstekend ge
schikt is als aanzet', maar
dat men beslist de laatste
bladzijdes goed mOét raadple
gen. Daar staan nl. de infor
matiebronnen. Een gespreks
leider zal die ook moeten le
zen en gebruiken.
Over het ECCLESIA-boekje nog
dit: er blijven wel wat vra
gen. Vragen op technisch ge
bied zoals: -·wat gebeurt er
met een opgebruikte kernreak
tor ? - als PU-239 in een
kernreaktor gebruikt kan wor
den, waarom dan nog opslag in
zoutmijnen ? Maar ook vragen
op, ethisch gebied zoals: 
waarom plunderen wij de ons
gegeven hulpbronnen ? - wat
moet er in de Derde Wereld
gedaan worden om'daar de te
korten op te heffen ?

Het boekje " Het dilemma van
de kernenergie " is geschre
ven door: Prof.Dr.E.Boeker,
Dr.W.Tllrkenburg, Dre.F.Spit
en P. de Neeling. Het is sa
mengesteld en van gespreks
agenda's voorzien door Drs.
L.A.Kosvoets en is te bestel
lenbij: SSK-Utrecht, Oude
Gracht 42 te Utrecht. Prijs:
Hfl.3.50 plus Hfl.2.00 porto
kosten. Het gironummer is
2946163 t ..n.v. de penning
meester van de Stroomgroep
te Amsterdam.
Het is éen handreiking voor
gesprek. Ik hoop dat het aan
genomen wordt.

Dat dit niet helemaal "wish
fuIl thinking" is, blijkt wel
uit het laatste en volgens
mij meest interessante hoofd
stuk. Het handelt over wat er
tot dusver in de kerken ge
daan en gezegd is wat betreft
de kernenergie-problematiek.
Ket verst, gaat hierbij de
Westduitse Evangelische Kerk.

In een rapport over de ener
gie-vraagstukken pleit deze
kerk voor:
1). stopzetting van de ver
dere groei in energiekonsump
tie.
2). stopzetting van de ontwik·
keling van de kernenergie
3). Over$chakeling op blij
vende energiebronnen.

Ik denk dat hier de SSK ver
wantschap met haar ideën zal
voelen.
Te hopen Valt, dat de brochu
re van d,e Raad 'van Kerken "
Kernenergie vriend of vijand 'I

die binnenkort verschijnt, d~

zelfde of soortgelijke stand
punten zal ,innemen•.
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Publicatie + porto

1,45

fl.7,OO

3,70
2,30

14,00
8,75

5,00
2,00

opschrift

fl.5,oo
4,25
2,50
1,50

12,00
6,00

-Energiebeleid met mi~er risico(Potma-nota)
(voor SSK-groepen,bïj afname van meerdere exs.)

-Ultracentrifuge,uitgave W&S,77-2
-alternatieve energiebronnen,SSK-Haarlem
.-Stop Kalkarboek,textboek + foto's Kalkardemo.
-Energie Educatief,deeltje 1 t/m 4
-ecclesia-brochure' 'Het dilemma van de Kernenergie t ,

ook geschikt voor gespreksgroepen 3,50
-Energie dat zijn wij,no.3/4,jrg. 2 1,25
-folder 'Bewerken en Bewaren' en de LEK-procesfolder,
gratis,alleen portokosten worden in rekening gebracht.

- stickers/badges:
'Atoomenergie Nee Bedankt',vel met 20 kleine stickers 1,00

(voor SSK-groepen 10-50 stuks per stuk 0,75
50-100 stuks per stuk 0,60
meer dan 100 per stuk 0,50)

de prijzen voor het badge en de grote sticker met.hetzelfde
zijn hetzelfde als voor de vellen met kleine stickers.

Stop Kernenergiebadge(moeder met kind) per stuk 1,00
(voor SSK-groepen 10-50 stuks per stuk 0,75

meer dan 50 per stuk 0,60)
Stop Kernenergiestickers(moeder met kind) !er stuk 0,30

nieuwe publicaties:

-Kernenergie rapport Oost-Gelderland(Energiekomitee
Oost-Gelderland) over de 'tijdelijke' opslagplaats
voor hoog-radioactieve brandstofelementen in Ahaus,
gelegen net over de 'grens in West-Duitsland 1,50 2,30

-WISE,nr.1,mei 1978:het eerste informatiebulletin van
het 'World Information Service on Energy',oedoeld om
een permanente informatiestroom over alle soorten anti
kernenergieadtiviteiten veilig te stellen,kosten voor
de eerste 6 nummers(voor actieve mensen) 5 dollar,te bestel
len bij WISE,~e Weteringplantsoen 9,Amsterdam,tel.(020)221369

...nieuw affiche '~erug naar de trekschuit? KOIll nou! ',met als
strekking dat de veelgehoorde ba~gmakerij in de trant van
wil je soms terug naar de trekschuit oDzin is.Kosten:f1.2,OO,
te bestellen door overmaking van fl.4,OO(inél. porto) op prk.
;55.;;9.25 Van Aktie Strohälm,Utrecht,m.v.v. 'trekschuit-a~fichet.

-Argumenten ~egen Kernenergie(4e en herziene druk,jan. 1978,
SSK-NijmegeJl),ook zeer geschikt om op scholen-te gebruiken,
kosten:f1.3~50.

-Opwerking van Kerns~lijtstof,eurdchemic:eennucleaire
vuilbak te Dessel?,een gezamenlijke uitgave van belgische
anti-k.e.-groepen(Aktie-Kern/VAKS) en het provinciaal Ener-.
giekomitee,.N .Br. (zie voor samenv;;ftting elders dit nummer),
~o$ten:fl.2,00 ,+ porto:fl.2,80.

Stort onder vermelding van het verlangde materiaal op prk. 2946963 t.n.v.
penn. Stroomgroep,Amste~dam.Giften zijn nog steeds van harte welkom.



Enkele regionale/provinciale adressen van StroóIl1groepen en

Energiekomitees:

SSI\-Leeuwarden,
$SK-Groningen/AAP,
SBK-Almelo,
Twents Energiekomitee,
Energiekomitee Deventer,
SSK-Emmeloord e.o.,
S~K-Doetinchem,

Energiekomitee Oost-Gelderland,

SSK/BKK-Nijmegen,
BSK-Dodewaard,
Utrechts Energie Werkverbadn,
Amsterdams Energiekomitee,
SBK-Amsterdam,
Goois Energiekomitee,
BBK-Haarlem, .
BBK-Den Haag,
Energiekomitee Zeeland,
BBK:-Den Bosch,
BSK-Tilburg/Provinciaal s Energiekomitee Noord-Brabant,

Limburgs Energiekomitee,

Voor verdere inlichtingen,bv. over Btroomgroepen dichter bij U in de
buurt kunt U terecht bij het landelijk secretariaat in Utrecht,
milieucentrum 'de Gouden Bter',Oudegracht 42,tel.(030)314314,ma. t/m
vrij. overdag,en ma. ná 20.00u ••
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