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De afgelopen zomermaanden is
weer wel gebleken hoe moeilijk
onze strijd is. Almelo is er
door gesleept, het Kalkarproces
voorlopig verloren, de proef
boringen in Groningen en Drente
moeten vervroegd plaats gaan
vinden. Japan dreigt geruisloos
verrijkt uranium uit Almelo te
krijgen, alleen omdat het het
Non Proliferatie Verdrag heeft
getekend, de elektriciteits
bedrijven dringen weer eens aan
op kernenergie en in Gorleben
(West-Duitsland) is een Euro
pese atoomaktiegroep opgericht
die zegt al 32.000 leden in
heel Europa te hebben en propa
ganda vóór kernenergie
verspreidt. Of deze laatste
klub ook in Nederland aanslaat
is nog niet te zeggen, maar ook
zonder dat is er geen reden tot
juichen. De Anti-Kernenergie
Beweging staat voor belangrijke
beslissingen. Blijven we ons
konsentreren op Almelo, met als
~evolg dat onze aktiemethoden
(die nu direkt tegen de uit
voering van het uitbreidings
besluit gericht moeten zijn)
wellicht verdeeldheid onder
onze aanhang zal zaaien? Of
moeten we andere prioriteiten
kiezen, proefboringen, de in
spraakprocedure die de Algemene
Energieraad aan de minister
voorstelt, opnieuw Kalkar, de
bestaande kerncentrales,
alternatieven? Maar dan zouden
we de strijd tegen Almelo op-

Redactioneel

Ook in dit nummer van'~ergie, dat
zijn wij" weer een aflevering van
de soholingsserie. Voor het overi
gei nieuws", achtergronden en commen
taar op reoente ontwikkelingen.
Over een tekort aan copij mag uw re
dactie niet klagen, over een tekort
aan medewerkers eigenlijk ook niet.
Helaas.wel over een tekort aan abon
nees,: missçhien preoieser gezegd
aan trouw betalende abonnees~ Ge-
noeg geklaagd. Wij roepen u op de
inhoud van dit blad te gebruiken in
uw acties en niet te schromen het te
gebruiken v60r uw acties. Onze ko-

geven op een moment dat het
zonneklaar is dat meer dan de
helft van de bevolking tégen
de uitbreiding is.
Ook de organisatorische proble
men en politieke meningsverschil
len over interne besluitvorming
en over bijvoorbeeld het funk
tioneren van de AKB in de par
lementaire demokratie maken
de strijd niet makkelijker.
Het lijkt er soms wel op of we
zélf in een parlementaire en
partijen-struktuur zijn beland,
met de bijbehorende formali
teiten, starheid en eindeloze
diskussies over minder belan~

rijke zaken.
We moeten doorgaan met de strijd
dat 'is voor een ieder duidelijk.
Maar hoé is moeilijker. De
aktivist(e) moet een fundamenteel
vertrouwen hebben in de mede
standers en van daaruit soepel
heid opbrengen. Hij/ZLd moet
partijpolitieke standpunten
ondergeschikt maken aan het doel
wat de AKB bindt; Het stoppen
Van Kernenergie. Hij/Zij 'moet
ook bereid zijn samen met mensen
en organisaties te werken die
het slechts gedeeltelijk met
zijn/haar anti-kernenergie
standpunten eens zijn.Diskussies
binnen de beweging moeten in een
open en eerlijke sfeer plaats
vinden. Alleen dan kan de AKB
een werkelijke politieke macht
opbouwen die de energiepolitiek
in ons land kan redden uit de
handen van de atoomlobby.

lommen staan (uiteraard na overleg
met de redactie) open voor uw bijdra
gen. Wij wensen jullie weer veel
strijdlust toe na een welverdiende
vakantie.
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België was er al heel vroeg bij.
In 1952 werd te Mol het Studie
centrum voor Kernenergie <S.C.K.}
opgericht, uiteraard met hulp van
Amerika. Deze hulp was niet "zo
belangeloos als 't lijkt, aange
zien er een "ruilkontrakt" werd
gesloten tussen"de USA en België.
België "betaalde" met uranium
concessies in het voormalige bel
gische Congo <met Shaba als vind-
·pla~ts}.

Het belgisch Koningshuis stelde
een deel van haar terreinen be
schikbaar vooor het atoomcentrum,
een gebied dat momenteel wemelt
van de nucleaire installaties.
Achteraf zijn er analyses gemaakt
waarom uitgerekend de Kempen werd
gekozen: er viel weinig weerstand
te verwachten "van de slaafse, .
gemoedelijke plattelandsbevolking"
in Vlaanderen"~ In een eerder sta-

".dium was een gebied in Wallonië
uitverkoren, maar de overwegend
socialistische bewoners aldaar
bleken niet gediend van dergelijke
"vuile industrie". Dus werd het
Vlaanderen, en met forse overheid
subsidie groeide Mol uit tot eert
atoomcentrum van wereldformaat.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

In 1957' werd - door de elektrici
teitsproducenten - het "degres
sief tarievenstelsel" ingevoerd
"opdat ip België de achterstand
inzake huishoudelijk gebruik van
elektriciteit zou wordenopge
haald", Met andere woor-den: de
belgische gezinnen werden VE~

PLICHT om méér stroom te gaan
gebruiken. In feite.was dit
het startschot voor de totale
elektrificatie van België. En

natuurlijk zou de atoomenergie
daarin de hoofdrol moeten gaan
spelen. De kolenmijnen waren
<door de EGKS} al voorbestemd
tot sluiting, terwijl de bel
gen met jaloerse blikken naar
de "hollandse aardgasbel" ke
ken.
Om het atoomtijdperk alvast
gestalte te geven, werd te
Brussel het beroemde Atomium
gebouwd, ter gelegenheid van
de wereldtentoonstelling '58.
Sedertdien heeft zich in ons
buurland een energie-complot
gevormd, waarbij" elektrici
teitsmaatschappijen, ameri-
kaanse grootbedrijven, waalse
staalindustrie en de grootste
bank van België <Societé Géne
ral) een hecht bolwerk vormen,
dat.de overheid èn hetparle
ment volledig puiten spel wist
te zetten. Voor de nederlandse
lezer moet hier duidelijk
~10rden vermeld dat de e.lektri
citeitsproduktie voor 96% in
handen is van PRIVE-onderne
mingen! Er is dus nauwelijks
kontrole mogelijk, noch op
de <hoogte van de } tarieven,
noch op de beslissingen en de
bouw van <Rern)centrales •••••
.Bovendien zitten er nog mensen
in'kabinet en parlement, die
nauwe bindingen hebben met .
diverse branches en dus gretig
instemmen met o.a. de begro- "
tingen van Ekonomische Zaken.
Want ook in Belgie vallen ener
gie-zaken onder de Minister
van Ekonomische Zaken.

e_ SOCIEfE GENEMLE OE BELGIQUE

MUSSEL-~T

kernlndustd. en de elektricileitsprodUlétie.
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Het is dan niet verwonder~ijk

dat de atoomindustrie zich zo
flink heeft kunnen ontwikkelen
in ons zuiderbuurland. Ook het
verzet is te gering (geweest)
om de atoomwals te stoppen: er
dient eerst een kompleet impe
rium opengebroken te worden,
en vakbonden, politieke partijen
en pers zullen hun vingers niet
branden aan een dergelijk waag
stuk. Daarnaast worden de Belgen
voortdurend bestookt met folders
van "Reddy Kilowatt", een soort
super-smurf die symbool staat
voor de "ALL-ELECTRIC-SOCIETY".

België schijnt duidelijk te kiezen
voor de s t r-oom-maats chappi.j , waar
bij de elektriciteit met behulp
van kernenergie wordt opgewekt.
Overigens is kernenergie slechts
bruikbaar voor elektriciteits
opwekking. De huidige toestand
·in Belgie spreekt bpekdelen:
25% van de stroom is ATOOM-STROOM
(via de kerncentrales te Doel (2),
Tihange en Chooz). Maar deze si
tuatie valt in het niet bij de
toekomstplannen: met alle 'macht
wordt er naar gestreefd om in '85
het atoom-aandeel op 50% te breng
en ••• en daarmee loopt België pre
cies op het spoor dat door de EEG
is uitgezet. En de plannen zijn
zelfs ~og grootser! Er circuleren
blauwdrukken voor 49 Kerncentra
les (in jaar 2000), waarvan een
aantal op kerneneilanden voor de
kust,

• .sm de_ ~it te raken.... •

Inmiddels is het getal "49"
(door Ekonomische Zaken) terug
geschroefd tot een kleine 30,
maar de ontwikkelingen geven
genoeg aanleiding voor paniek.
In 1980 komen Doel 3 en Tihan
ge 2 in gebruik, en drie jaar
later Doel 4 en Tihange 3.
Intussen werkt de "belgische
staat" mee aan de bouw van
Kalkar, de bouw van de Super
Phenix in Frankrijk, de ver
rijkingsfabriek Eurodif (het
franse broertje van Urenco).
Voor het afval uit de kern
centrales hebben de elektri
citeitsmaatschappijen kon
trakten gesloten met de op
werkingsfabriek La Hague in
Normandie: tot 1985 zou men
daar terecht kunnen, en in
de tussentijd mag de staat
de slapende opwerkingsfa-
briek Eurochemic te Mol op
nieuw opnenen en uitbreiden.
Voor de opslag van het niet
meer bruikbare afval hoopt
men de kleilagen bij Mol te
kunnen gebruiken •••• of de
zoutkoepels in Noord Neder
land.
Belgie ldat geen enkele kans
ongebruikt om zich onafhankelijk
te maken van olie en gas. Rond
de eeuwwisseling zal (volgens
de planning) ruim 80% van de
belgische elektriciteit door
kernsplijting worden opgewekt.
Wat er daarna gebeurt weet nog
niemand. Allemaal op de elek
trische stoel?

aanbevolen literatuur:
o Balans van een Kollektief

zelfmoorqprogramma (VAKS, 76)
o,Opwerking van kernsplijt

stof (VAKS/PEK, '78)
o Aktiekrant KernenerSie

(VAKS, '77)
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scholingsserie,aflevering 3.

INLEID!NG: Dit is de derde aflevering
in de scholingsserie. De

eerste aflevering ging over wat radio
activiteit is. Een groot aantal termen,
die je vaak tegenkomt op dit terrein,
is toen uitgelegd. De tweede afleve
ring behandelde het principe en de
techniek van kerncentrales. Tevens
werd het uranium gevolgd op zijn weg
van de uraniUlllllÎ.jn tot en met de opwer-

kingsfabriek. op deze weg ontsnapt
radioactief materiaal en komt terecht
in het milieu.
In deze derde aflevering zal het gaan
over de hoeveelheden,die vrijkomen tij
dens III:ldeI-bedrijf (a.g, routinelozin
gen) , en vrij kunnen komen ten gevolge
van ongelukken. we zullen zien, dat
de routinelozingen klein gehouden kun
nen worden, maar dat dat toch niet al-

Ie reden voor ongelUStheid wegneeJllt.
cngerostheid over de stralingsdoses,
die (alle) leden van de bevolking zul-
len oplopen. .De positie van het
personeel van bedrijven in de splijt
stofcyclus,i.h.b. van kerncentrales,
wordt apart behandeld.
De "definitieve" opslag van radioac
tief materiaal vormt het ondeIWe1'p
van de volgende aflevering.

BBREKENINGEN VAN,ERVARINGEN MET EN THEORIEEN OVER LOZINGEN VAN RADIQ-ACrIEF
MATERIAAL OOOR KERNCENI'RALES EN OPWERKINGSFABRIEKEN.

TABEL Z.

ICRP-NOBMEN EN PRODUCTIE VAN RADIONUCLIDEN DOOR EEN KERNCENTRALE.

E'n~i is "nmiljoenste ci.
+) Activiteit ISO dagen, nadat de splijtstof uit het reactorvat is ïebaald. Deze "af

koelinsaperiode ia in het bijzoJlder van belang voor kort levende radionucliden. 111
aell werkende kernreactor van 1000 HWe is bijv. rond 80 miljoen curie 1-131 aanwezig.
(Indien we alle kort- en ultrskortlevende radionucliden meetellen kan men de stra
lingsactiviteit, dia kerncentrale tijdens zijn levensduur opwekt alleen in astrono
mische letallen uitdrukltenJ

++) Gemiddeld voor twee typen reactoren van 1000 Mlle; I jaar nadat de .plijtstof uit
de reactor i. gehaald. '

+++) Dit geldt voor volwaasenen;voor kiJlderen jonger dan 16 jasr is de limiet l,S rem/jo

Lit.1 • I

lWlIONUCLIDE KRITIElC MAXIMAAL MAXIMAAL MAXIMAAL GEPRODUCÈERD HALF-
ORGAAN TOELAATBA- OP TE BE- OP TE BE- DOOR 1.000 MWe IlAARDE-

RE DOSIS lIER VIA M1!R VIA A- IlEACTOR TIJD
VOEDSEL D1lMIIALING

REM/JAAll. ~i/DAG jIoCi/DAG Ci/DAG JAAll.

TRITIUM(H-3) , GEHELE
25+)(ALS OnDE) LICHAAM O,S 8 3 12,3

lllJ'rHENIUM
1300++)-106 DAIlK l,S 0,03 0,06 I

CESIUM-137 GEHELE
275++)LICHAAM O,S 0,03 0,04 30

IODIUM-131 SCHIL~
0,12+)KLIER ++) 3 0,005 0,006 (8 dagen)

STR01lTIUM BOT-
150++)-90 WEEFSEL 3 0,0008 0,0007 28

PLUTONIUM BOT-
1800++)-239 WEEFSEL 3 O,OOS 0,000001 24400

~:

Een denkbaar ongeval is. dat de reac
torkern van een conventionele kemcen
trale Sllelt door het uitvallen van het
koelsysteem en het falen van het nood
koelsysteem. Hierdoor zou een groot
gedeelte van de gasvondge en vluchti
ge radioactieve stoffen en ongeveer
1\ van de niet-vluchtige stoffen vrij
kunnen komen. (Zie het boerderijcahier
''Kleine kansen,grote gevolgen" ,Lit.2).
Volgens andere bromen zou bij een
ramp met een kemcentrale van 1000 Mfe
een hoeveelheid radioactief materi~
vrij kunnen komen overeenkamend met
1000 "Hiroshima-boaIIlen" (Lit.3) • In
juistgenoemd boerderijcahier schat men
het aantal sterfgevallen binnen enkele

b) 8&'~g voor~
~ .

De werkelijkheid heeft tot JUl toe tus
sen deze uitersten ingelegen en er is
~inig reden aan te nemen, dat dat in
de toekomst anders zal zijn.
We zullen hierna kort ingaan op de
grootst-denkbare ongevallen. Daarna
zullen we enkele berekeningen voor de
splijtstofcyclus in model"'bedrijf pre
senteren in de woorden van vertegen
woordigers van de kernenergie-indus
trie en -research zelf en daar een
aantal kanttekeningen 'bij plaatsen.
Vervolgens zullen we aan de hand van
een aantal ongelukken en storingen in
bestaande kerncentrales aantonen, dat
de splijtstofcyclus tot JUl toe,niet
volgens III:ldeI-bedrijf is verlopen.

DE ICRP-NOl/MEN VERGELEKEN MET:
-''äîêi.E/JBIlL''
-GROql'S2'=DENKBARE ONGEVALLEN.

In de eerste aflevering van deze serie
is een tabel opgenomen met o.a, de
JIllIXima1e· hoeveelheden straling, die
een willekeurig lid van de bevolking
lIIllg oplopen volgens denormen van het
ICRP. Voor een aantal radioactieve
isotopen (z.g. radionucliden) is vast
gesteld hoeveel j~ elke dag ten hoog
ste _ttelijk lIIllg binnen krijgen (via
voedsel of lucht) om onder de IeRP
normen te blijven. In tabel 1 staan
een aantal radionucliden met achter
eenvolgens:
+ Het deel van het lichaam. qarin

het radionuclide het grootste gevaar
oplevert (bijv. doordat het in dat
deel opgehoopt wordt).

+De a1dmàa1 toelaatbare stralingsdo
ses voor het betrokken lichaamsdeel
volgens de ICRP-nonnen.

+ De maximale hoeveelheid radionuclide,
die je per dag via eten en drinken
binnen ma krijgen (nog steeds vol
aens de ICRP-maatstaven).

+ De maximale hoeveelheid radionuclide,
die je per dag via de adedla1ing mag
binnenki'ijgen.

+ De radioactiViteit van de splijtings
producten, die per dag in een 1000
Mfe-reaetor gevormd worden.

+ De haMardetijd van het radionucli
dè. Na 20 maal de halfwaardetijd is
de radioactiviteit minder dan een
miljoenste geworden.

lhi.delijk is, dat in de kernenergie
iJldustl'ie heel grote hoeveelheden ra
dioactief materiaal in omloop (zullen)
zijn, vergeleken met hoeveel je vol
gens de _ttelijke normen binnen mag
krijgen. Natwrlijk komen deze ont
zaglijke hoeveelheden radioactief ma
teriaal niet allemaal vrij in het mi
lieu. (B te schatten hoeveel er wel
zal vrijkomen kun je van twee, beide
even onwaarschijnlijke, uitersten uit
gaan: a) f.!m.....sp.lijts~9..f.cyclps in JOOCkl-

bc6xijf,d.w.z. zonder onacht
zaamheden, ongelukjes, storingen, ca
tastraphes, Sabotage, enz. (Wij gebrui
ken de tem ''DI:ldeI-bedrijf'', omdat de
ze beter aangeeft, wat bedoeld wordt,
dan de tem ''nomaal bedrijf", welke
je in de rapporten van de kernenergie,.
iJldustrie meestal tegenkomt.)
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(+) 99% binnèn bedrijf gebouden,met speciale installatie.
'11'1 !,Ci • 1 miljoenste ei.LIT. 6 7.

ROUTINE-LOZINGEN

pRlfCENTRALES: !:'o;"I!!.~ lN..o!P1R~.!T!~ GEDURENDE 1969 in eitDag.

DRESDEN-I (1lWR.,200HWe) TRITIUM: 0,016 OVERIGE: 0,026
GUNDRE~GEN .

(llWR,2S0MWe) 0,048 0,016
SAN ONOFRE(PWR.,45QMWe) 9,6 0,02
DOODEVAARD(BWR., 54MWe) Totaal in 1970:,0,0064

LOZINGEN IN DE ATMOSFEER GEDURENDE 1969

DRESDEN-1 - - - - T~~~: ;6~ - /!.CitDag!'
Cs-137: 0,345 --
1-131 : 86,5
Sr- 90: 0,043

Krypton en Xenon
isotopen: 460 ~.

Stikstof (N)-13 630
TOTAAL :1090

GUNDREMHINGEN TOTAAL 5S

DOODEWAAllD in 1970 TOTAAL 8,2

OPWERKINGSFABRIEK

VINDSCALE LOZINGEN OP OPPERVLAKTEWATER IN DE PERIODE
Î964-ï967.- - - - - --- .

Ru-I06 60 GiLDig.
Cs-I 37 3,7 - -
Sr- 90 3,0 - -,

OVERIGE 146

KlDELFABRIEK MET EEN CAPACITEIT VAN 1500 TON per JAAR
W~I1!ÇE! I,B ll.E .J.T!1OSj'EJlt

TRITIUM : 1650 Ci/Dag_
1-131· 0,1 - - (+)
Kr-8S 46000

4

uren na een ramp met een centrale op
de Maasvlakte bij ongunstige windrich
ting op enkele duizenden. Hierbij
komt nog een veel groter aantal geval
len van kanker en erfelijke afwijkin
gen, die gedeeltelijk pas tientallen
jaren later aan het licht zullen tre
den. Voorts zal een groot stuk land
(bijlt ter grootte van de provincie u
trecht) voor vele jaren ontruiJld roe
ten worden. Door het ontbreken van
ervaring met dergelijke rampen (geluk
kig maar) roet men voor schattingen
van de kans erop terugvallen op het
testen van deel-systemen en op theore
tische berekeningen. Hoe gebrekkig
deze methode is blijkt uit het feit,
dat schattingen voor de kans op ramper
zeer uiteenlopen: In het boerderijca
hier kcmt men o.a, tot de conclusie,
dat bij een aantal van 4000 lichtwater.
reactoren er eens in de 2,5 jaar een
ernstig ongeval zal gebeuren. Een
meer dan 100 maal zo grote kans als
geconcludeerd wordt in het Amerikaanse
z.g ''RasDussen''-rapport,het eerste of
ficillie rapport,waarin berekeningen o
ver grote ongevallen bekend worden ge
maakt.

Besmetting van bet
land met Pu-239 er
Pu-24I.

_... _-----.---.. ..!Jf...... _ .. ..,-
",_ -ww'
~ _.• _ _I

Overgenomen uit Lit. 2.

De mogelijke gevolgen van het grootst
denkbare ongeluk (een kernexplosie)
bij een snelle kweekreactor zijn nog
veel groter. (Lit.4). Een oppervlak
zo groot als ruitsland zou ernstig ra·
dioactief besmet kunnnworden.
De vraag rijst of "lij, als maatschap
pij, niet af roeten zien van technolo
giel!n, die risico's van een dergelijke
omvang met zich meebrengen. Een demo·
cratische besluitvorming is in ieder
geval het minste, 'Wat W$ mogen verlan
gen. Dat dit niet heeft plaatsgevon
den bij de invoering van andere ris
kante technieken(denk aan de gif-ramp
in 5eveso in Italill) betekent niet,dat
dit bij het op grote schaal invoeren
van kernenergie ook niet hoeft te ge
beuren.
De hiervoor besproken kernrampen zijn
voorzover wij weten in het Westen nog
nooit voorgekomen. De radioactieve
besmetting van een stuk land door

proeven met atoomwapens is natuurlijk
niet helemaal vergelijkbaar. Toch is
het interessant de ervaringen hiermee
eens te bekijken: Een van de eilan
den, waar de amerikanen atoomproeven
hebben uitgevoerd, is ''Bikini'' in de
Stille OCeaan. De inwoners zijn in
1946 van dit eiland afgehaald. Na
beeindigen van de proeven heeft men
grote schoonmaak-operaties uitgevoerd,
waaronder het verwijderen van de bo
ven .laag aarde en het planten van
50.000 nieuwe cocospalmen. Met de te
ruggebrachte bevolking ging het eerst
goed. Na ongeveer een jaar echter
roest de inboorlingen ontraden worden
cocosnoten en ander fruit te eten en
grondwater te drinken wegens een te
grote radioactiviteit. De autoritei
ten schatten, dat er nog eens 40 tot
50 jaan nodig is voor het eiland weer
veilig in gebruik kan worden genomen••.
(Lit.S)

DE SPLI.JTSTOFCYCLUS IN MODEL-BEDRIJF:
(Lozingen en de gewone bevolking)

De bedenkingen uit wetenschappelijke
kringen ten aanzien van eengrootscha
lige ontwikkeling van kernenergie en
de tègenstand van actiegroepen hebben
tot nu toe gezorgd voor een vertraging
van deze ontwikkeling. Ook hebben zij
er voor een belangrijk deel toe bijge
dragen, dat er cijfers bekend zijn ge
worden betreffende radioactieve lozin
gen bij model-bedrijf door kerncentra
les en opwerkingsfabrièken. We zullen
proberen een aantal van deze cijfers
overzichtelijk te rangschikken: In
tabel 2 staat een greep uit de lozings
gegevens van een aantal kerncentrales
en de opwerkingsfabriek te Wïndscale.

TABEL 3.

Vooral van enkele radioactieve isoto
pen van de edelgassen Krypton en Xenon
maar ook van de isotopen Ttitium,lb.tthe
nium-l06, cesium-137, Iodium-131 en
Strontium-90 worden grote hGe\'eelheden
geloosd, ten opzichte van de wettelijk
toegelaten,via voedsel of lucht op te
nemen~ doses uit tabel 1. Natwrlijk
is zo'n rechtstreekse vergelijking
niet terecht, ondat het radioactief
besmette 'Water niet rechtstreeks het
leidingwatemet ingevoerd wordt en de
radioactieve gassen niet rechtstreeks
onze huiskamer in. De hoeveelheid ra
dionucfiden, die per individu ""Grdt
opgegeten, gedronken en ingeadeJrd is
veel kleiner dan per kerncentrale of
opwerkingsfabriek wordt geloosd. Door
verschillende onderzoekers is eraan
gerekend hoe groot de stralingsdoses
zullen zijn, die een lid van de bevol
king zal oplopen ten gevolge van lo
zingen door kerncentrales en OJlI"'er
kingsfabrieken. Achtereenvolgens ge
ven wij hier een aantal van hun resul
taten:

BEREKENINGEN YANJtmJn:D!l.l:J.L~TM

~9§.PQ§!':ll.J!l..~RZMt<:r _D9QR ~.R:!glJ'

TRALES EN OPWERKINGSFAB$!~.

a) gas~o!i1'l!n. d,2oj.' !rukw~tej.'rjlactq

~I!. (PJJ!) ~! k<!ken~-w~;e~r!ac~r~
(J1f!) ..l!:&n_10QQ HW..!'Lit.6 ..blz.41-S8)

De gassen uit de schoorsteen zullen
verdund worden door menging met lucht.
Bij een 80 meter hoge schoorsteen
wordt de maximale concentratie radio
actieve stoffen op ongeveer 500 meter
van de schoorsteen aangetroffen. Aan-
genomen wordt een lozing van 17,3 resp•.
4300 Ci/dag voor een PWR resp. een BWR
van 1000 M'le, afkcmstig van radionu
eliden van edelgasSen en stikStof. De-



ze worden niet in het lichaam opgesla
gen, zodat vooral de uitwendige be
straling een rol speelt. Hiervan uit
gaand komen de auteurs tot een indivi
duele dosis van een tienduizendste
resp. vijfhonderdste rem/jaar op SOO m,
afstand van de schoorsteen. Voor 1-131
nemen zij een lozing van 865)'Ci resp.
4300)&Ci per dag aan. Degenen, die
melk drinken afkomstig van koeien gra
zend op 500 m. afstand van de centrale
zullen een schildklierdosis .ontvangen
van drieduizendste resp. tweehonderd
ste renVjaar.

b) Lozingen in..dot ~ij!l ~oo;. ~t'!!
kerncentrales (Lit.7,blz.27).
De··aûieurs- gäan uit van een lozing

per kerncentrale van 0.028Ci/dag aan
splijt- en activeringsproducten en
1,37 Ci/dag aan Triti1,llll. Bij 70 kern
centrales, die hun koelwater in de
Rijn lozen verwachten zij bij de Ne
derlandse grens en bij e~ lage water
stand (doorstroming 960 m / s) een con
centratie van 20 picocurie/liter aan.
splijt- en activeringspro<lucten en
2000 pCill aan Tritium. (1 picocurie
.. 1 pCi .. 1 miljoenste van een mil
joenste Ci). 2ij vergelijken deze ae
tiviteitsconcentratie met die van melk
en bier, die meer dan 1000 pCill kun
nen bedragen.

e) ~•.!o~ns.~u ~oor_eeE o()W'e_rk,!-ns!f!
lz1;,ek_~ e.!n.sap!.cit~it_ vlUl !.,?O.Q
ton/jaar. (Lit.6,blz.6S).

Uitgäändë van ervaringen met kleinere
opwerkingsfabrieken berekent men VOO1'
een fabriek met een capaciteit van
1500 ton verbruikte splijtstof per
jaar een gaslozing van 46.000 ei/dag
Kt-85, 1650 Ci/dag TritilJB en 0.1 Cil
dag 1-131. (Voor 1-131 neemt men aan,
dat 99\ opgevangen wordt en opgeslagen.)
Deze lozingen leiden tot concentraties
in de lucht in de omgeving. van de 0p
werkingsfabriek van resp. 30\; l,S\ en
50\ van de wettelijk toelaatbare con
centraties.

WAAROM ZIJN DEZE BEREKENINGEN NIET
ZONDER MEER GERUSTSTELLEND?
Uit het voorgaande zou men kunnen con
cluderen, dat zelfs in de bwrt van
kerncentrales en opwerkingsfabrieken
wonende mensen stralingsdoses zullen
oplopen, die onder de JIIlIXimaal toe- .
laatbare doses liggen en' daarom aan
vaardbaar zouden zijn. Deze conclusie
is echter te vroeg om de volgende re
denen:
1) !!!' ''J!!aximaal_,!:oel:!atba.,re ~se~"
- ~ijn gebaseerd op_de nonnen Vlql het
t~. In deel 1 van deze cyclus

is flinke kritiek vermeld op deze n0r
men. Aannemende, dat deze kritiek te
recht is, en de nonnen van het ICRP
minstens 10 maal zo streng zouden moe
ten zijn,zijn de stralingsdoses afkom
stig van Kr-85 en 1-131 genoemd in be
rekening c) al duidelijk te hoog.
Voorts wordt op economische gronden
onderscheid gemaakt in toelaatbare
stralingsdoses voor personeel,OJlIo'OIlen
den en <Je rest. van de bevofking, Dit
in plaats van een opderscheid op medi
sche gronden voor bevolkingsgroepen
als zWlQlgere vrouwen, baby's, zieke
lijken en gezonde leden van de bevot
kinn. ~taande berekingen zijn onvot

ledig: Er is te weinig rekening ge
hoUden met de specifieke gevaren

van de verschillende radioactieve stof
fen; Er zijn effecten denkbaar, waar
door de stralingsdoses hoger kunnen
uitvallen dan berekend.

a)AÇÇ~n~ (OPHOPIN,G) }:l{ D.t; ~PD.•
Een aantal van de geloosde radionu

cliden hebben een lange halfwaardetijd.
De concentratie van dergelijke stoffen
in lucht en water zal gestadig toene
men als de lozingen jaar in jaar uit
doorgaan (dit nog versterkt, als het
aantal kerncentrales en opwerkingsfa
brieken blijft toenemen). Voor Kr-85
bijvoorbeeld heeft men berekend, dat,
als men dit gas blijft lozen,zoals nu
gebruikelijk is, dit in 2060 zal lei
den tot een jaarlijkse stralingsdosis
per inwoner van 30 tot 90 millirem
(Lit~7,blz97). Als oplossing van dit
probleem denkt men eraan dit Krypton
te absorberen aan Freomnengsels bij
zeer lage temperaturen. Omnogelijk
is dit natuurlijk niet. Wel betekent
het weer een extra coq>licatie in de
al zo gecompliceerde kemenergieindus
trie, een kostenverhoging en een extra
afvalprobleem. (Overigens is er, voor
zover ons bekend, geen enkele opwer
kingsf!lbriek, waarbij men dit procedé
toepast of van plan is een inStallatie
hiervoor te bouwen) •
b) !W!s~I}!o! Q~HP~IMti.-

DQor natuurkundige en biologische
processen is het mogelijk, dat er
plaatselijk veel hogere concentraties
van radionucliden optreden dan in de
omgeving. Bij de opwerkingsfabriek
te Windscale bijvoorbeeld wordt radio
actief materiaal geloosd in de Ierse
Zee. Voor <Je concentratie van enkele
radionucliden heeft men in enkele zee
organismen,zand en slib waarden gevon
den, die varieerden van iets lager dan
het omringende zeewater tot meer dan
10.000 maal zo hoog (Lit.6,blz.79).
Het radionuclide Rutbenium-106 bijv.
wordt in het roodwier Porphyra 1800
lllàal geconcentreerd aangetroffen. Van
dit roodwier wordt zogenaamd "laver
bread" gemaakt. Een~ van onge
veer 100 mensen in ZU1d Wales eet vrij
veel van dit laverbread. De maximaal
toelaatbare lozing van Ru-106 werd ge
steld op 170 Ci!c1ag. De hierdoor ver
oorz8akte stralingsdosis voor <Je dam
per "lavérbreadeter" zou maximaal· 0,6
mnljaar bedragen. De werkelijke do-

STOP, William, je beb·t je por
tie Ru-l06 voor vandaag al op.

sis schat men nog enkele keren lager
en zal dus ruim binnen de ICRP-limiet
van 1,5 rem/jaar blijven. Qndat de
natuurlijke stralingsdosis voor het
hele lichaam ruwweg 0,1 rem per jaar
bedraagt zal de net beschreven extra
dosis al snel voor een verdubbeling
zorgen van de jaarlijkse stralingsdo
sis en is dus zeker niet verwaarloos
baar. De stralingsdosis, die andere

mensen dan de 100 laverbreadeters
zullen oplopen tengevolge van het te
Windscale g~loosde RlltheniunH06
schatten de auteurs veel lager. Zo-
iets valt nooit te bewijzen. Ru-106
heeft een halfwaardetijd van 1 jaar.
Het kan dus nog een redelijke weg
afleggen voor het zijn radioactivi
teit verloren heeft en ergens opdui
ken, waar men het niet had verwacht.
Over de schade, die Ru-106 kan toe
brengen aan het ecosysteem in de
Ierse Zee wordt niets vermeld (zie
ook volgende ptmt (3)) • Tot voor
een jaar geleden nam men aan, dat
plutonium niet geconcentreerd
wordt in een of ander organisme.
Franse onderzoekers (Lit.8) toonden
echter in een bepaald soort krabbe
tjeseen 1000-voudige concentratie
aan vergeleken met het omringende
zeewater.
2} INDIRECTE GEVOLGEN.

De säineIileViiig-väÏÏ mens, plant
en dier (met een dure naam: ecosys
teem) op aarde is een ingewikkeld
geheel van onderlinge afhankelijk
heden en bevindt zich in een subtiel
evenwicht. Een (~leine) verhoging
van het stralingsniveau op aarde zou
een verstortng van dit evenwicht en
daarlllee practisch onomkeèrbare ver
anderingen teweeg kunnen brengen.
4) !lNYOLJ:!:DICl! KEJ!NI~ (0F.r.EWEL:
- STEEDS NIEUWE VERRASSINGEN!)

H'ëtniëivoör vërmeÏde leit, dat
de jaarlijkse stralingsdoses afkom-

. stig van Krypton-85 in de loOp van
enkele tientallen jaren zouden oplo
pen tot onaanvaardbaar hoge waarden,
verschijnt pas rond 1972 in de vak
literatuur. Pas in 1975 kwam men
tot de ontdek1cing, dat ook de lozing
van koolstof-14 (C-14) net zoals Kt
85 door accunulatie in de tijd (C-14
heeft een halfwaardetijd van 5730 j)
tot te hoge stralingsdoses zou lei
den,. als er geen aparte installaties
geplaatst gaan worden om dit kool
stof isotoop voor een groot gedeelte
op te vangen (Lit.9).

NIET-MODEL-BEDRlJF,oftewel: STORINGEN
elloNGELiJkKii ln KERNCENTIW.ES. "

In bovenstaande hebben wij aanneme
lijk proberen te. maken, dat de
splijtstofcyclus volgens model-be
drijf niet-verwaarloosbare stra
lingsrisico's liet zich meebrengt.
Bovendien gebeurt niets in de alle
daagse praktijk volgens model, ook
de kernenergieindustrie niet. Ter
illustratie een aantal in het (na
bije) verleden gebeurde storingen
en ongelukken:
& Ten gevolge van een br;md in een

reactor te Windscale werd in oc
tober 1957 de volgende hoeveelheid
radioactiviteit in de angeving ver
spreid (Lit.l ) :

1-131 i ZO.OOO ei
Te-132 : 12.000 ei
Cs-137: 600 Ci
Sr- 89 : 80 Ci
Sr-90: z ci
Geconstateerd werd, dat 14 leden van
het personeel van de centrale een
dosis hoger dan 3 rem opliepen. De
hoogste geconstateerde dosis bij de
bevolking in de omgeving was 16 rem
in de schildklier van een kind.
b) In januari 1968 vonden in Idaho
- 3 personeelsleden van een proto
type van een kleine militaire reac
tor de dood. Hoogstwaarschijnlijk
door een bedieningsfout, het handbe-
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I!EACTOR EXCURSiE

TABEL 3. STRALINGSDOSES PERSONEELSLEDEN AMERIKAANSE KERNCENTRALES.

AANTAL PERSONEELSLEDEN BLOOTGESTELD AAN:
-NIET HEETBARE~I I
STRAL1:lDOSES Io~~ ~~~ IH rem 5-11 rem

20.717 I 10.249 4.703 249
16.475 12.079 4.308 103
20.188 I 18.277 6.928 266
30.085 27.901 8.513 301

uitweI).dige stralingsdosis opliepen
van: Niet meetbaar, 0-1 rem, 1-5 rem
en 5-11 rem. (Hogere stralingsdoses
zijn niet geconstateerd.)

Alvorens op de cijfers uit tabel 3 in
te gaan, twee opnerkmgen;
1) Zoals reeds vermeld staan in tabel

3 de uitwendige stralingsdoses.
Inwendige stralingsdoses, opgelopen
door ingeademde radionucliden, die Cf_
~traling uitzenden, zijn niet in de
tabel opgenomen. De voornaamste re
den hiervoor is waarschijnlijk, dat
het in de praktijk erg moeilijk is.
deze inwendige doses te bepalm.

2) Over hoe maatgevend de cijfers
uit tabel 3 zijn voor de toekomst

bestaat verschil van mening: Ener
zijds stelt men. dat de gemiddelde
stralingsdoses van kerncentrale per
soneel in de toekomst lager zullen
worden door effecten als geoefend
heid van het personeel en het benut
ten van de opgedane ervaring bij het
ontwerpen van nieuwe kerncentrales.
Anderzijds stelt men juist. dat de
stralingsdoses zullen oplopen, naar
mate een centrale ouder wordt, 0m
dat de reactorkern en andere essen
tillie delen van de centrale steeds
meer radioactief besmet en zelf ra
dioactief worden. Op grond van de
bestaande gegevens is nog geen een
duidige conclusie te trekken.
Terug naar tabel 3: n.tidelijk is.
dat het overgrote deel van het aan
tal personeelsleden, waarbij de op
gelopen stralingsdosis geregistreerd
werd, een dosis ~liep lager dan de
ICRP-limiet van 5 rem/jr. Zoals al
eerder vermeld is er veel kritiek
geleverd op de nomen van het ICRP
(zie ook afl.l) Naar aanleiding
van een drietal gevallen laaide de
discussie dit voorjaar weer op(Lit.
11) • Het eerste ~l betreft

een groep sol tén. die
betrokken waren bij een oefening.
"Smoky" genaamd, waarin een atoom
oorlog nagebootst werd. Zij liepen
hierbij gemiddeld een stralingsdo
sis op van 1,25 rem. Bij minstens
8 van de 2245 betrokken soldaten is
tot op heden leukemie (bloedkanker)
geconstateerd. hetgeen duidelijk bo
ven het gemiddelde ligt.

Het tweede gm! betreft arbei
ders van dë Hanföril-fabriek in de
staat Washington, waar splijtstof
elementen worden gemaakt. Dr.Th.
Mancuso, epidemioloog. bracht aan
het licht, dat een abnormaal hoog
aantal Hanford-arbeiders gestorven
zijn aan bepaalde typen kanker (
beemnerg-.alvlees- en longkanker).
Een verder onderzoek leV'erde aanwij
zingen voor de veronderstelling. dat
de mens door beduidend lagere stra
lingsdoses een bepaalde kans loopt
deze vormen van kanker op te lopen
dan tot nu toe (in ICRP-kringen)
aangenomen wordt.

Het derde g~ bracht Dr. Naja
rian uit Portsrnouth,New Hampshire
aan het rollen. In Portsrnouth lig
gen de havens van de Amerikaanse ma
rine. waar de vaartuigen, uitgerust
met een kernreactor, gerepareerd
worden. Dr. Najarian claimt, dat
leukemie als doodsoorzaak onder de
havenwerkers, die betrokken zijn bij
de atooevaartuigen, 4 maal vaker
voorkomt dan normaal.

.-.
t

ningen is er 70-150 rnCi 1-131 vrij
gekomen. Zonder de exacte gegevens
zijn deze berekeningen moeilijk te
controleren. De officil!le instan
ties echter hebben geen preciese
gegevens gepubliceerd. maar zich be
perkt tot het afleggen van gerust
stellende verklaringen.

Deze opsOJlllling kan nog wel uitgebreid
worden (vooral als er volledige open
heid van zaken wordt gegeven door of
ficillie instanties' in Oost en West).
maar bovenstaande lijkt ons wel ge
noeg om aan te tonen. dat ''model-be
drijf" niet hetzelfde is ars ''normaal
bedrijft'.

HET PERS<HEL VAN KERNCENl'RALES.
Voor radiOlogisch werkers zijn de
maximaal toelaatbare stralingsdoses
op een 10 maal zo hoge waarde vast
gesteld als voor een willekeurig
lid van de bevolking (tabel 1).
Voor het hele lichaam is deze dosis
dus 5 rem per jaar. In kerncentra
les is het verplicht een dosismeter
op het lichaam te dragen. tt:lt be
1IJ1p häërvan is het mogelijk de uit
wendige stralingsdosis vast te stel
len, die iemand de afgelopen week of
maand heeft opgelopen. Het is ge
bruikelijk iemand, die 80\ van de
maximaal toe18atbare dosis heeft ont
vangen de rest van het jaar niet
meer op plaatsen te laten werken,
waar hij kans loopt nog meer straling
te ontvangen. Toch gebeurt het wel.
dat een radiologisch werker in een
bepaald jaar aan meer dan 5 rem wordt
blootgesteld. Tabel 3 geeft een o
verzicht van de aantallen personeels
leden van Amerikaanse kerncentrales.
die in de jaren 1973 tlm 1976 een

een aantal OIIMonenden een stralings
belasting van 1 rem hebben opgelo
pen. Dit op grond van het feit, da~

het om een kokend-waterreactor gaat
en de aarmase , dat er 150 ton stoom
is ontsnapt. De BUU-Hamburg. heeft
het over 100 ton radioactieve gas
sen en dampen, waarvan ongeveer de
helft rechtstreeks de buitenlucht
is ingeblazen. Volgens hun bereke-

1973 35.918
1974 32.965
1975 45.659
1976 66.800

JAAR TOTAAL AANTAL BETROK
KEN PERSONEELSLEDEN

c) De Fermi-reactor te Detroit(VS)
- is een prototype natriumgekoelde
reactor. Voordat de reactor op vol
vermogen was gebracht. werd in octo
ber 1966 geconstateerd. dat twee
splijtstofelementen gedeeltelijk wa
ren geSllK)lten. In september 1967
werd de oorzaak ontdekt(het verstop
pen van koelkana1en door een Iosge
trilde stroomgeleidingsplaat). pas
in 1970 werd de reactor weer op vol
vermogen bedreven. Enerzijds wordt
gesteld, dat bij deze storing geen
radioactiviteit in de omgeving werd
verspreid. Anderzijds wordt beweerd~

dat we hier op de rand van een ern
stig ongeluk (het smelten van de re
actorkern, zie eerder in dit arti
kel) hebben gestaan.
d) Het meest recente bericht van een
- reactorongeyal komt uit Brunsbüt
tel (BRD). Door bedieningsfouten
werd in 3 uur tijd SO ton radiOac
tieve stoom geloosd. De berichtge
vingover dit ongeval door de ver
antwoordelijke instantie was (en is)
beneden alle peil. Pas 3 dagen na
het ongeval kwam het in het nieuws
door een anoniem telefoontje. Ver
volgens werd in het persbericht ge
steld. dat de lozing beneden de toe
gestane limiet lag. Dit is op zijn
minst misleidend: Het jaannaxinmt
voor lozingen tijdens "normaal be
drijf" Was al bereikt voor het onge
val plaats vond. Kennelijk werd be
doeld, dat de lozing lager was dan
de limiet voor storingsgevallen. De
stralingsdoses, die omwonenden mogen
oplopen ten gevolge van storinjten.
zijn niet die uit tabel 1, maar 5-10
maal zo hoge doses.
Umwelt Akut (juli 1978) stelt. dat

diend uittrekken van een rege.lseaaf ,
trad een "reactorexcursie" op. (llij
een reactorexcursie verloopt de ket
tingreactie niet meer gecontroleerd
en loopt het vermogen en de warmte
ontwikkeling snel op met mogelijk
catastrophale gevolgen.) In de 0m
geving (woestijngebied) werd 80 Ci
1-131; O,S ei Cs-137 en 0,1 Ci Sr-90
verspreid. (Lit.1 )

LIT. JO.
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In elk van de drie genoeukle geval
len wordt de waarde van de cij fers
aangevochten, in het bij zonder of de
geconstateerde kankergevallen wel te
wijten zijn aan de blootstelling'aan
de bekende stralingsdoses. De eII1O
ties lopen in deze zaken hoo~ op;
wetenschappers, di.e zich bezig hou
den met het onderzoek van het moge
lijke verband tussen de blootstel
ling aan lage stralingsdoses en het
sterven aan kanker worden soms be
dreigd in tum carrière.
Dr. Radford is hoogleraar in "envi
ronmental epidemiology" (vrij ver
taald: de wetenschap van de ziekten,
die veroorzaakt worden door milieu
ipvloeden (zoals bijv. ioniserende
straling». Hij bepleit een verla
ging van de ICRP-limiet voor inciden
tele blootstelling van radiologisch
werkers aan ioniserende' straling van
S rem/jr naar hoogstens 0,5 rem/jr.
Als we nu tabel 3 nogmaals bekijken,
zien we. dat een aanzienlijk deel van
de personeelsleden van Amerikaanse
kerncentrales (en vel'lllOedelijk niet
alleen van Amerikaanse) 8l!h stra,.
lingsdoses wordt blootgesteld hoger
dan de maximaal toelaatbare dosis
volgens de aanbeveling van Dr. Rad
ford. In tabel 3 is geen onderscheid
gemaakt tussen doses van '0 tot 0,5 en
van 0,5 tot 1 rem. Het lijkt mij re-

delijk aan te nemen, dat ongeveer 25\
van de personen blootgesteld aan 0

tot 1 rem een dosis heeft opgelopen
tussen O,S en 1 rem. Met deze aanna
me wordt het aantal werknemers,dat
aan meer dan een halve rem is bloot
gesteld in de jaren '73 t/m '76resp:
7510,7430,11760 en 15790. In: percen
tages van de betrokken personeelsle
den~· 21 ,23,26 en 24\. Hieruît; kan
veilig geconcludeerd worden, dat de
kernenergieindustrie drastisch gere
organiseerd zal moeten worden met de
bijbehorende kostenverhoging, als men
aan Dr. Radford I s aanbeveling 141 vol
doen. In kerncentrales hanteert men
echter liever het "As Low As Reasona
bIe Available" (ALARA)(=.zo laag als
redelijkerwijs haal~r)-concept.

Vrij vertaald komt dit neer op: "Zo
laag als economisch verantwoord", wat
niet hetzelfde is als ''medisch ver
antwoord".
In verband met deze normen en risico's
hoort men wel. eens de redenering: "
Iedere arbeider loopt risico I s op
zijn werk. De radiologisch werker
weet,dat hij ondanks alle mogelijke
(economisch verantwoorde) voorzorgs·
maat1lgelen het risico loopt, aan
een grote of kleine extra stralings
dosis te worden blootgesteld".
Ten eerste veronderstelt deze rede
nering een vrije keuzemogelijkheid.
Zeker in deze tijd zal deze keus
voor een aantal personen neer komen
op of (door-) werken in de kemener
gieindustrie of werkeloos blijven
(worden) • Illustratief is, dat per
soneel van scheepswerven, metaalin
dustriet!n,enz. frequent worden inge
schakeld om reparaties aan kerncen
trales uit te voeren onder hachelij
ke omstandigheden. Zo werden in
februari 'Tl 25 lassers van de RIM
ingezet bij reparaties aan de kern
centrale van Doodewaard. (Legaal 0
verigens,via het Veiligheidsbes~uit

Ioniserende Straling). In 1970 wer
den er 536 externe weknemers ingezet,
in 1971 562(waarvan er 421 géén ra
diologisch werker waren). (Lit.12).
Ten tweede schuift deze redenering
de verantwoordelijkheid af naar indi
viduen. die een persoonlijke keuze
moeten maken, terwij 1 er sprake zou

moeten zijn van eell ~~~'ppclim.
keuze, Het krijgen van kanker is tot
op zekere hoogte een persoonlijk ri
sico, al zullen de naaste verwanten
hier anders over denken. Beschadi
gingen van erfelijkheidsdragers en
nageslacht met erfelijke afwijkingen
is echter iets wat de maatschappij
als geheel aangaat. Dit vonnt i.n1ners
een last, die deze generatie de vol
gende generaties oplegt, terwille
van (vermeend) eigenbelang.

Eerlijk gezegd is de opwerkingffabriek
er de~e aflevering een beetje bekaaid
afgekomen. ~ar dat past mooi bij de
volgende aflevering over radioactief
afval.
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substances :fiom nuclear power
stations. 15-9-1975.
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l1.D.Dickson. Nature Vol 272. 16-3
1978, blz. 197-198.

V,ERRIJKT URANIUM UIT ULTRA-CENTRIFUGE ALMELO NAAR JAPAN

JAPAN roert zioh op de kernener
giémarkt. Na contracten met de
(nog te bouwen) opwerkingsfabriek
te Windsc'ale in Engeland om hun
gebruikte splijtstofstaven te ver
werken, is er nu sprake van, dat
de Jap~nse kernenergieindustrie
verrijkt' uranium gaat afnemen van
de Ultra-oentrifuge fabriek te
Almelo. Dus zelfs als de leve
ring van verrijkt uranium aan Bra
zili~ niet doorgaat, en die kans
lijkt niet groot, zal er waar
schijnlijk toch een afnemer zijn
te vinden voor de uitgebreide al
melose produotie. Aangezien Ja
pan het non-proliferatie onderte.
kend heeft zal de levering van

verrijkt uranium aan Japan vanuit
de tweede kamer nauwelijks weer
stand ondervinden. Hier wreekt
zich het feit, dat sleohts het
eventueel ~edé~lichtig zijn aan
een Braziliaanse atoombom, onder
werp van discussie is g~weest in
4e tweede kamer. Duidelijk is,
dat we nog een lange strijd te
strijden hebben.

t.e.....P.....'~~Amtt«dem
~.- 't
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ATOOMONGELUK IN BRUNSBÜTTEL

':LWee ongelukken in kerncentrales.

Aldus luidde de kop boven Ben arti

kel in de Volkskrant van 24 juni.

In Geesthacht ltwam radioactief af
val vrij, doordat een dragline een
pijpleiding kapottrok.Uit een kern
reactor bij Brunsbüttel aan de El
be butsriapte in drie uur tijd on
geveer 50 ton radioactieve dampen
en gassen Over het eerstgenoemde
ongeluk is ons verder niets bekend
geworden. Over dat in Brunsbüttel
wel. Allereerst iets over de gang
van zaken rond de bekendmaking
van het ongeluk: Het ministerie
van Sociale zaken van de deelstaat
Sleeswijk-Holstein werd 12 uur na
het ongeluk ingelicQt; het mini
sterie van Binnenlandse Zaken in
Bonn pas twee dagen later.De pers
kwam pas iets te weten na een ano
niem telefoontje. De verantwoo,r
delijke autoriteiten hebben·zich
beperkt tot het doen van gerust
stellende mededelingen.

!a!1e.!!.e.!.r!e_i~!~,!.büt!e!?.!.

Over het verloop van het ongeval
hebben we informatie gekregen
van de BQU-Hamburg en van de
kant van de Duitse atoomindustrie.
De lezing van de atoom-industrie
is als volgt:
18-6-1978 QDl 2.0.30 begint er
stöom in de machinekamer van de
centrale te stromen, de d~
stijgt er tot een overdrukklep
open gaat en de stoom recht
streeks kan ontsnappen. Wel
wordt het vermogen van de cen
trale teruggebracht.
Normaal gesproken wordt hierdoor
binnen vijf minuten automatisch
tot een noo4uitschakeling van de
centrale overgegaan. Aangezien
echter in de schoorsteen geen
verhoogde radioactiviteit geme
ten wordt. wordt er expres een
beveiliging uitgeschakeld, waar
dOQr het vermogen van de rèactor
wordt teruggebracht.
Dit werd gedaan om het zoeken
van het lèk te vergemakkelijken
en om de :verhoogde uitstoot van
radioactiviteit, die optreedt
bij een nooduitschakeling, te
voorkomen.
Om· 23. uur 11 wordt:. de reactor

toch automatisch uitgeschakeld door
een andere beveiliging.
Om 4 uur s 'morgens wordt als oorzaak
van het vrijkomen van de stoom in de
machinekamer het afs~heuren van een
metalen steun van de primaire stoom
leiding gevonden.
Pas op dat moment staat vast, dat er
radioacti8ll7e damp in de machinekamer
is gestroomd. Hoeveel radioactieve
stoom er ondertussen geloosd is en
de gemiddelde stralingsbelasting van
de omwonenden ten gevolge hiervan
wordt niet vermeld.
Commentaar, van de BW (Bürgerinitia
tive 'Umweltschutz Unterelbe/Hamburg)
''Hoewel in de schoo,rsteen geen ver
hoogd~ radioactiviteit Wérd gemeten
toonden twee meetapparaten in de
machinekamer een 80x hogere radio-·
activiteit aan dan normaal. Het uit
,schakelen van de beveiliging 011Î de
nooduitschakeling te voorkomen werd
gedaan om financiële redenen:

a) Er treedt verhoogde slijtage
op bij een nooduitschakeling

b) Het willen voorkomen van de
verhoogde lozing van radioàc
tiviteit kwam niet alleen
voort uit menslievende motie
ven, maar ook uit vrees, dat
de centrale vbor het eind van
het jaar stilgelegd zou wor
den, omdat de maximaal toege
stane jaarlozing oyertreden
zOQ worden.

Wat betreft de hoeveelheid ontsnapte
stoom:
De Bt,IU vermeldt enkele dagen na het
ongeluk 7000 ton, maar corrigeert
dat ee~ week later en spreekt dan
over 50 ton.
Het blad Dmweltschutz (juli 1978)
komt op grond van het feit, dat het
Om een· kokend-water reactor gaat en
ui,tgaand van J50 ton ontsnapte stoom
tot een stralingsbelasting voor de
omwonenden van 1 rem. (Vergèlijk
hiervoor tabel 1 van het stralings
artikel in dit nUDlller. Volgens de
berèkeningen van de BUU- Hamburg is
er 70-150 milicurie Jodium 131 ge
loosd. DE wettelijke toegestane jaar
lozing van 1-131 tengevolge van sto
ringen bedraagt 13 milicurie.
De zojuist genoemde getallen zijn
zonder de precieze gegevens niet na
te rekenen. (Zelfs met de pfecieze
ge~allen is. dat erg moeilijk.)
Duidelijk is wel, dat de inwoners



van Brunsbüttel meer gebaat zijn bij
het definitief sluiten van de kern
centrale, dan bij het aanhoren van
geruststellende verklaringen van de
kant van de Hamburger Elektrizitäts
Werke.

(Bronvermelding: DeVolksk~ant 
24-6-1978; BUU/Hamburg-22~6-1978;

Atomwirtschaft-Atomtechnik, 7'-8-1978.

de zon schijnt gratis; houden zo !

Veel mensen van het platteland van
·Zuid- Amerika leven in kommervolle
omstandigheden. Een van de belang
rijkste oorzaken hiervoor is een ge
brek aan goedkope energie. De eco
nomische productie is laag en indus
trieën willen alleen investeren als
ze er voordeel bij hebben.
Als een plattelandsgemeenschap mee
wil delen in de vooruitgang bestaat
het gevaar, dat ze afhankelijk wor
den van de consumptiemaatschappij.
Een voorbeeld hiervan is het voor
weggeefprijzen uitdelen van kook
toestellen,die kerosine gebruiken,
zodat iedereen z'n houtoventje weg
doet. Daarna worden de prijzen van
de kerosine drastisch verhoogd
(mee onder invloed van de olie
crisis) en bovendien wordt de aange
voerde hoeveelheid drastisch ver
laagd. Vooral in de verafgelegen
gebieden is dat hard aangekomen.
Voor een werkelijke vooruitgang is
het dus nodig dat de mengen gehol
pen worden zonder commerciële bij
bedoelingen.
Het Instituut voor de Toepassing
van Zonnenergie (INAEN) is een
instelling, die zich bovenstaande
ten doel gesteld heeft.
Opgericht in december 197~ ont
wikkelen ze apparaten die werken op
zonne-energie. Hun zetel is in
Ayacucho in Peru. De groep bestaat
uit natuurkundigen, wiskundigen
technici, onderwijzers,studenten,
biologen en handwerkslui.AI deze
mensen betalen zelf de kosten van
hun onderzoek. omdat ze onafhanke
lijk willen blijven.
Ze leven van de verkoop van hun
apparaten. Deze apparaten moeten
goedkoop in de aanschaf en onder
houd zijn en gemakkelijk te repa
reren. Bovendien moet de bijbeho
rende technologie aansluiten bij de
leef- en denkwijze van de bevolking.
Hierbij hebben ze geleerd van de
fouten van anderen.

Zo heeft professor Tabor uit Israël
een prachtig kooktoestel ontwikkeld
en in Mali geintroduceerd. Het
werkt m.b.v. 12 gebogen spiegels,
die erg breekbaar zijn. Als nu een
of meerdere spiegels gebroken zijn
functioneert het apparaat niet goed
meer. Nieuwe spiegels moeten uit
België geimporteerd worden. Het re
sultaat was dat na enige tijd er
niemand meer was die nog een werk
zaam toestel had.
Ook het INAEN heeft een dergelijke
mislukking gekend, te wijten aan
het onvoldoende rekening houden met
de aard van de bevolking.
Een draagbaar zonne-kooktoestel,
wat 1 kg. voedsel kon koken in 2 u.
tijd in de volle zon. werd door de
mensen aan wie het gegeven was niet
gebruikt, alleen omdat het er te
moeilijk uitzag, met een aluminium
zonne-collector. Er moest dus ge
zocht worden naar iets anders.
De oplossing werd gevonden in een
parabolische zonnecollector gemaakt
uit klei en stukjès van kapotte
spiegels. De Peruviaanse boer is er
gek op om dingen van klei te maken.
Er zijn nu al enkele tientallen van
besteld. Het zelf namaken van een,
dergelijk toestel is gemakkelijk.
Het INAEN heeft al meer successen
geboekt naast bovenstaande verhaal.
Er is zo een apparaat ontwikkeld
om voedsel te drogen. Hierdoor wordt
het transport van o.a. bananen
goedkoper. De bananen zijn minder
kwetsbaar en kunnen over langere
afstanden vervoerd worden. Bioche
misch onderzoek heeft aangetoond
dat de voedingswaarde erop vooruit
gaat.
Andere apparaten zijn gemaakt om
water te verwarmen of te zuiveren
wat van belang is voor de hygiëni
sche toestanden. De ontwikkeling
van andere is in volle gang. Het
is voor de wetenschappers een grote
stimulans om zo direct betrokken
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te zijn bij het wel en wee van de
bevolking.
Door al deze initiatieven hopen de
onderzoekers van het INAEN dat er
een economie op gang komt, die niet
gebaseerd is op schaarste.
Een schaarste-economie leidt altijd
tot uitbuiting van velen door wei
nigen.
Een!.o.!!.n.!.-tech.!!.ol0.l.i!. gebaseerd op
simpele dingen,dTe gèmakkelijk te
maken,te repareren en te reprodu-

ceren zijn, kan bijdragen aan een
'werkelijke vooruitgang van de arme
plattelandsbevolking van Zuid-Ame
rika.
Een ding is zeker niet schaars en
dat is de zon. In Ayacucho schijnt
de zon 360 dagen van het jaar! !

(Bronvermelding: Maximiliano Duran
"Artisan Solar Technology"
verschenen in Sunworld vol.2 nr. I
van februari ]978.)

•
WETENSCHAPPERS TEGEN DE SUPER-PHENIX

Mocht er iets mis gaan in
Creye-Malville waar de Fran
sen een snelle kweekreaktor
bouwen op 80 km. afstand van
~enève dan zal Genève voor
een paar eeuwen geävakueerd
moeten worden. Dit is de
mening van Guy-Olivier Segond
die daarmee de bezwaren sa
menvatte van 1300 medewerkers
van vooraanstaande weten
schappelijke instituten in
Zwitserland tegen het dia
bolische projekt in Creys
Malville, die in de herfst
van 1976 in ,een open brief
alle europese regeringen ge
waarschuwd hebben voor atoom
energie.
Bij dit protest van 1300 na
tuurkundigen, ingenieurs en
technici ~eeft zich nu ook
een groep van 10 nogal be
langrijke persoonlijkheden

aangesloten, die zich als
de " Groe~ van Bellerive ft

openlijkeeft uitgesproken
tegen de snelle kweekreaktor
teohnologie. De leden van
deze Bellerive-groep vrezen
dat de opkomst van een plu
tonium-ekonomie m.b.v. snelle
kweekreaktoren'de demokratie
ondermijnt en ons dwingt tot
politiestaatachtigè maat
sohappijstrukturen.
Tot de Bellerive-groep beho
ren o.a. Lew Kowarski, de
vroegere directeur van de
wetenschappelijke dienst van
de ~ranseatoomlobby, Martin
Kaplan" de topman van de Pug
wash-Konferenties, en M.A.
Visser 't Hooft, de erepresi
dent van de Oekumenische Raad
van Kerken.
(bron: " Was wir Wollen lt 8
juni '78)
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Kerncentrales in Brazilië

Hoè veilig zijn Braziliaanse kerncentrales
, HP 28,15 juli 1978

De levering van verrijkt uranium aan
Brazili~ gaat in prinoipe door.De debat
ten iJl de 2e Kamer draaiden om de
vraag wat voor veiligheidsgaranties
met betl"ekking tot de opslag van plu
tonium van Brazili~ geeist moesten
worden.De braziliaanse kerncentl"ales
waar het verrijkt uranium tenslotte
eerst als brandstof wordt verbruikt
geven ook reden tot grote bezorgheia.
RoeI Jansen besteedt juist aan dit as
pect in de Haags~ Post van 15 juli j.l.
veel aandacht,met name gaat hij in op
de vraag wat de oorzaak is van de vele
ongelukken in braziliaanse kerncentra
les. Is er spl"&ke van technisch falen,
menselijk falen of van sabotage? Voor
de beantwoording maakt' hij gebruik van
geheime informatie die via de brazili
aanse pers(de 0 Estado de Sao Paulo
van 13 en 14 maart) in de openbaarheid
is gekomen.

Centraal staan de gebeurtenissen rond
de kel"noentrale Almirante Alvaro Alber
to op het strand van Itaorna,vlakbij
het stadje Ang1"a dos Reis,halverwege
Rio de Janeiro en Sao Paulo.De in aan
bouw zijnde centrale wordt een oom
plé% van 3 eenheden:Angra 1,11 en 111.
Angra I wordt gebouwd dool" de ameri
kaanse firma Westinghouse,Angra II en
111 dool" Kraftwerk Union,»uitsland.
Op de bouwplaats van deze centrale
hebben het afgelopen jaar(1977) opmel"
kelijk veel ongelukken plaatsgevonden,
waaronder vele branden -in een half
jaar tijd 71-,verstoppingen van afvoer
buizen en neervallende gewichten.Moge
lijke oorzaken' zi jn:
-menselijk falen:het is een feit dat
de arbeidsomstandigheden voor gewone

arbeiders in de braziliaanse kernoèn
trale slecht zijn.Lange werkdagen,laag
lOQn:ongeveer 1800 cruzeiros(fl.225,-),
waarvan ongeveer 400(fl.50,-) wordt af
gehouden voor voedsel en onderdak,wei
nig ontspanningsmogelijkheden en geen
gelegenheid tot normaal sociaal ver
keerlgebrek aan sexueel contact. is een
van de grootste problemen,slecht sani
tair en een gebrekkige medisohe verzor
ging.Al met al geen klimaat waarin van
arbeiders een optimale zorgvuldigheid

? kan en mag verwacht worden.Op zich vormt
dit echter geen voldoende verklaring
voor het grote aantal ongelukken en de
omstandigheden wa.a.rin ze plaatsvonden.
-technisoh falenlhet artikel geeft
hier weinig informatie over.De veilig

heidsmaatregelen zijn niet best zodat
kleine ongelukken grote gevolgen kun
nen hebben.Over blijft dusl
-sabotage:in een geheim rapport van de
Nationale Commissie voor Kernenergie

van Brazili~ wordt duidelijk gesugger
eerd dat 'belanghebbenden die de doel
stellingen van het Braziliaanse-Duit-
se kernenergieacooord willen ondermij
nen' voor mogelijke sabotage verantwoor
delijk zouden kunnen zijn.Bedoeld wor
den de Amerikanen.Aan de bouw van de
kernoentrale werken namelijk niet al
leen'Brazilianentmaar ook Amerikaanse
teohnioi(Angra Ij en Duitse(Angra 11,
III).Beide partijen wantrouwen elkaar
en beschuldigen elkaar van sabotage.
De Duitsers zouden er belang bij heb
ben de bou~ van.Angra I(die overigens
al in 1976 klaar zou zijn) te vertl"a
gen opdat de Deutsohe Grundliohkeit
bij de bouw van Angra II en III des te
meer zal opvallen.Op deze wijze ~ouden

zi j de braziliaanse regering willen be
wl jzen dat zi j er goed 84Jl heeft gedaan
de toekomst van het braziliaanse kern
energie programma in handen te leggen
van West-Duitsland en niet in die van
Amerika.
De Amerikanen zouden er belang bij heb
ben om vele ongelukken te enscenerell,
omdat zij het braziliaanse kernenergie
project in zijn geheel in een kwaad d~
lioht zouden willen stellen -bij de b~a

ziliaanse bevolking en in, de wereldop
inie.Het lAEA en Carter zouden dan op
grQnd van, bewezen gebrek aan veilig
heidswaarborgen kunnen eisen dat het
gehele braziliaanse kernener.gieprogram
ma wordt stopgezet.Het wets-duitse ac
ooord met Brazili~ zou hiermee ook ge
torpedeerd worden.
Van offioi~le zijde werd op het uitlek
ken van de geheime gegevens als volgt
gereageerd:
-President Geise1 liet sohijnheilig We
ten dat de kranten een belangri jke func
tie te vervullen hebben in het-kernen
ergieprogramma door de i'}ntwikkelingen
kritisch te volgen.
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-de Nationale Commissie voor Kernener
gie trachtte de strekking van de uitge
lekte informatie te bagetteliseren:de
voortgang van de bouw verliep geheel
naar wens en de veiligheidswaarborgen
'Waren optimaal.
-de Nuclebras,de staatsdienst die ver
antwoordelijk is voor het braziliaanse
kernenergieprogramma trad krachtiger
op:het stelde een document op waarin de
volmaakte veiligheid van de centrale
werd bevestigd en iedere twijfel over
de haalbaarheid van het project werd
weggewimpeld.Vervolgens werd de 6
hoogste braziliaanse ingenieurs van

Angra I verzocht het document te on
dertekenen.Ze weigerden echter,waarop
ze door de geheime politie in Rio de
Janeiro,op 6 maart 1978 werden ver
hoord.Hun werd een anti-vaderlands
lievende houding en gebrek aan natio
nalisme verweten.

Opzienbarende onthullingen en gebeurte
nissen~Het 'Wordt weer eens duidelijk
aan wat voor soort regering Nederland
verrijkt uranium gaat leveren.
Laten verder we voor de veiligheid
maar aannemen dat Brazilil! atoom
bommen maakt.

We laten ons niet in de grond boren!

De eerste, nadelige, gevolgen
van de wens van de regering haar
pro-kernenergiepolitiek van een'
demokratisch inspraakvernisje te
voorzien openbaren zich nu al in
het noorden des lands. Minister
van Aardenne heeft de gemeenten
en provinciale staten in Groning
en en Drente geschreven dat de
proefboringen versneld uitgevoerd
moeten worden en dat de normale
vergunningenprocedure niet ge
volgd zal worden. Gemeenten en
Provincies moeten hun verzet
tegen de proefboringen opgeven
omdat de resultaten bekend moeten
zijn voor de inspraakprocedure
die Ekonomische Zaken in ons land
wil starten over de energie
politiek van de toekomst (zie
elders in dit blad). Zo wordt
deze inspraak misbruikt om het
ver~et tegen kernenergie te
brekenl

Om nog extra druk uit te oefenen
zal van Aardenne in de herfst
naar het noorden reizen en daar
besprekingen voeren. De Alarm
groep Atoomplannen uit deze
provincies wil een passend welkom
organiseren en heeft daar-toe alle
groepen en organ~saties aldaar op
5 sept. bijeen geroepen. Er wordt
een grote opkomst verwacht, want
overal stijgt de verontwaardiging
over deze ontwikkelingen. Het
verzet dat op 5 februari vorig
jaar geuit werd in de demonstratie
in Onstwedde en vele andere akties
zal deze herfst weer opbloeien.
En omdat deze zaak voor heel
Nederland belangrijk is, zullen
deze proefboringen samen met
Almelo de belangrijkste objekten
zijn waartegen de strijd tegen
kernenergie zich de komende tijd
richt.

..-._------------------------------------------'
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DE ANTI KERNENERGIE BEWEGING

De versterking van de anti
kern~ergiebeweg1ngmet vele
plaatselijke groepen en lande
lijke organisaties van diverse
pluimage heeft de organisatle
struktuur van deze akb. er niet
overzichtelijker op gemaakt.
Met name is er' bij veel groepen
onduidelijkheid over de relatie
LEK-LSSK.
De LSSK heeft zich het afge~pen

voorjaar over dit probleem ge
bogen en voor haar is die taak
verdeling nu ,wel duidelijk (~ie
vorige Edzw blz.. 13). Maar dat
betekent ,niet dat het probleem
de wereld uit is~ want vele,
vooral bie~wa groepen denken
daar and-ers ovèr.
Daarom heeft de LSSK nu een
ve;t"gadering op 14 okt. .georga
nfsee~d'met al deze groepen en
he~ LEK om knopen door te hakken
voor een (niéuwe?) struktuur.
Een kommissie van LSSK-LEK en
Utrec~ts Energiewerkverband
vertegenwoordigers hebben daar
toe een drietal alternatieven
uitgewerkt en die ter voor-,
bereiding aan de plaatselijke
groepen toegestuurd. Deze,

alternatieven zien er als volgt
uit:
1. Uit,bouwen van de huidige
situatie:. De plaatselijke groe"
pen komen in de LSSK bijeen,
maar kunnen ook middels
een regionale vertege~woor

diging in het LEK deelnemen.
Dit heeft natuurlijk alleen
zin als er een taakverdeling
t.ssen LEK en LSSK bestaat.
2. Opdoeken van de LSSKvergade
ring en een rechtstreekse
regionale vertegenwoordiging in
het LEK.
3. Plaatselijke en regionale
vertegenwoordigers naar de .LSSK
en een sterke delègatie van deze
LSSK in het LEK, bestaande uit
4 of 5 man dié representatief
verdeeld zijn over het land.
Elk alternatief-heeft voo~en

nadelen, zodat de keuze niet
zo gemakkelijk is. Toch moet
die keuze gemaakt', want de
feitelijke situatie is een
mengeling van deze alternatie
ven, met de bijbehorende
misverstanden, frustraties en
konflikten.
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Sede:z::tlliaart 1976 versÇlhijnt
de ZUIDNEDERLARDSE ENERGIE
DANT"{ZÉX) ,een lnitia1:1ef
van de GezameUjke Enerqie
Komit6s uit Zeeland, Brabant
en Lilllburq. DeZEK-krant:
bren9't twe~aridelljkS be
richten en-:euws over de
ontwikkelinqen'op (KERN)ener
gie-qebied in binnen"" en
buitenland (België:)
Onderwerpen uit het 'laatste
IlUlllll!ler: • Akties in Bel..,ië?

• Bl:Elda en stadsver-
wapning

• Urenco
• proviriciaal nieuws
• enz. enz. •
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stap kalkar
De Xalkarprocesgroep van het LEK heeft
op 26 juni j.l. de volgende persverkla
ring afgelegd inzake de afwi jzing van
het bouwstopverzoek:
--De rechtbank van MUnster heeft de aan
vraag voor een bouwstop van de snelle
kweekreactor op formele gronden afgewe
zen.De reohtbank onttrekt zioh naar de
mening van de LEK-prooesgrope daarmee
aan een beslissing door te stellen dat
de aanvraag bij het gerecht in D'I1ssel
dorf ingediend had moeten worden.De
LEK-prooesgroep betreurt deze beslis
sing zeer en vindt het vreemd dat de
rechtbank van MUnster ons uitgebreide

argumenten vroeg en da.a.1'bi j 5 maan
den nodig had om tot bovenstaande be
slissing te komen. Dit temeer omdat
dezelfde rechtbank in zijn motivatie
zich niet uitspreekt of het wel in het
op~nbaar belang kan zijn uitvoeri~ te
geven aan een wederrechtelijke wet{de
atoomwet).In augustus 77 sprak deze
reohtbank immers als haar mening uit
dat de atoomwet niet in overeenstem
ming is met de grondwet.Daarover moet
nu het Constitutionele Hof oordelen.
Tot dan is naar mening van de LEK-pro-

cesgroep en haar advocaten een bouw
stop gerechtvaardigd en noodzakelijk.
De beslissing betekent nu dat tegen
elke deelvergunning apart geprocedeerd
moet worden,daarmee worden de rechten
van de burger uitgehold:is er succes
bij de 1e deelvergunning en wordt een
bouwstop toegewezen,dan gaat de bouw
toch gewoon door omdat intussen de 2e
deelvergunning is verleend,waartegen
weer geprocedeerd moet worden etc ••
Stetds nieuwe processen die gewonnen
kunnen worden zonder resultaat.De LEK
procesgroep heeft samen met de duitse
groepen besloten hiertegen in beroep
te gaan bij het Constitutioneel Hof
en zal tevens een zodanig proces gaan
voeren dat op een gegeven ogenblik
toch tot een (tijdelijke ) bo~stop
zal leiden.
Dit is mede mogelijk doordat het Con
stitutionele Hof voorlopig gé4n uit
spraak zal doen.We gaan gewoon door en
hebben zeker onze kansen niet verloren".

Blijf in ieder geval onze processen
steunen.Er is nog minstens 17.000 gul
den nodig.stort op giro 77992,penn.
LEK-proces ,Amsterdam.
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Inspraak over (Xern)Energie ?

De Voorlopige Algemene Energieraad
(!ER) heeft de Minister van Economi
sche Zaken advies uitgebracht over de
opzet van een 'brede maatschappelijke
discussie over (kern)energie'oDe dis
cussie heeft tot doel een objectivering
en aanvulling van de informatie,een
participatie van de bevolking bi j de
meningsvorming en een registratie
van meningen.Het advies spreekt uit
drukkelijk over regïstratie,want de
discussie mag niet uitmonden in een
verkapt referendum of volksraadple
ging.Zij 'zal niet mogen leiden tot
verwachtingen die achteraf niet (kun
nen) worden gehonoreerd'.Na deze dis
cussie dienen regering en parlement
een beslissing te nemen over het te
volgen beleid ten aanzien van (kern)
energie.
In feite wordt hiermee gepoogd de pat
stelling op energiegebied,de stagnatie

in de besluitvorming hierover te door
breken.
De organisatie van deze discussie moet
volgens de AER in handen van een apar
te stuurgroep liggen.Deze zou kunnen
bestaan uit personen van velerlei her
komst,ook uit milieu-organisaties en
dus ook uit de anti-kernergiebeweging.
Wel wordt van deze personen neutrali
teit en onafhankelijkheid van hun ach
terban ge~ist.Een taak van deze stuur
groep is het verzamelen van zoveel mo
gelijk -liefst bestaand- it1formatiema
riaal om hieruit informatiepak~ttente
destilleren teneinde de meingsvorming
op gang te helpen.
Een minderheid van de AER vindt dat
vooraf overleg geweest moet zijn over
deze discussie met toekomstige deelne
mers aan deze discussie,en dat rege
en parlement zich duidelijk moeten uit
spreken over hun wensen en verwachtin
gen met betrekking tot deze disoussie.



de bouwstopeis van
BASEL

In maart t 78 kwam een natio
naal zwitsers koördinatie-komi
té met het voorstel aan alle
anti-kernenergie bewegingen in
de wereld om een internationale
demonst~atied8gvoor te bereiden
voor een moratorium van alle in
aanbouw zijnde nukleaire instal
laties. Om~at hierop aanvanke
lijk zeer positief werd gerea
geerd werd in het weekend van
24 en 25 juni in Basel een iJl
ternat~onale vergaderfug bij
eengeroepen. Aanwezig waren
vertegenwoordigers van de natio
nale anti-kern~nerg:Le bewegingen
uit Skandinavie, de Benelux,
West-Duitsland, Oostenrijk,
Frankrijk en. Zwitserlan4.
De bouwstopeis heeft vooral tak
tische redenen. Het is belang
rijk om het isolement van de
anti-kernenergie bewegingen
t.o.v. de arbeidersklasse en de
vakbondelli te doorbreken. De
boUW'stopeis is een e.1s die wel
licht nieuwe lagen van. de bevol
king aanspreekt ( juist die
mense~ die niet principiëel
tegen kernenergie zijn maar
wel twijfelen en beseffen dat
veel problemen m.h.t. kernener
gie nog niet zijn opgelost ).
Verder is het een eis die niet
bijvoorbaat de dialoog met de
vakbonden afbreekt.

Na de nodige diskussiestussen
voor - en tegenstanders van de
ze boUW'stopeis kon deze unieke
vergadering tenslotte worden
afgerond met een gemeenschappe
lijke intentieverklaring die
de volgende punten omvat:
1). Met Pinksteren 1979 zal er
een internationale demonstratie
dag worde~ georganiseerd tegen
de atcomenergie ( tegen zowel
de civiele als de militai~e
toepassingen daarvan ).
2). De volgende eisen zullen
worden. ~esteld:
- een meerj arig ( eventueel op

5 jaar vast te leggen ) mo
ratorium voor alle in aanboUW'
zijnde atoomprOjekten ( omvat
de gehele spijtstDf-cyclus ).

- stop de export" van atoomtech
nologie en verrijkt uranium

- stop de atomaire bewapening
- tegen alle repressie en voor

het behoud en de uitbouw van.
demokratiscbe rechten

- volledige openheid van zaken
over de energiepolitiek en
demokratische kontrole daarop.

3). In het bijzonder eisen wij
de bouwstop VaD: (Kalkar, Mal
vilIe, Mol enz. in te vullen
door ieder land afzonderlijk )
4). Met de bouwstopeis willen
wij brede lagen van de be'vOlking,
partij en en organ1.sa'f;1es bereiken
die niet principieel tegen kern
energie zijn in het bijzonder de
arbeidersbeweging en de vakbon
den.
5). Iedere nationale beweg~
word~ opgeroepen de bouwstop
eis voor het eigen land te pre
ciseren. We hebben de intentie
om europees en mondiaal een bre
de eenheidsbeweging te ontwikke
len voor deze bouwstop die we
zien als een eerste s~ap naar
het volledig afzien van alle
a.toomenergie e

6). Te beslissen valt nog over
de volgende mogelijkheden: de
monstraties in belangrijke hoofd~

steden, demonstraties in alle
hoofdsteden $ demonstraties bij
belangrijke objekten of meer
lokale en regionale akties.
7). Besluiten tot de realisering
van de internationale aktie:
a). deze verklaring gaat uit
naar alle anti-kernenergie en
milieugroepen en naar alle ge~

interesseerde personen om bedis
kussiëerd te wordenQ
b). He~ Zwitsers koordinatie ko
mi~é krijgt de opdracht de dis
kussie te koördineren en een in
ternationale adressenlijst op te
stellen en rond te sturen zodat
diskussiestukken en voorstellen
onderling kunnen worden uitgewis
seld.
c). De regionale en nationale
vertegenwoordigers zijn·v.erant
woordelijk voor het onderhouden
van het kontakt met het zwitsers
koö~dinatie-komitéen moeten, de
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diskussies in eigen land op gang
helpen en houden.
d). Definitieve besluiten worden
pas genomen op een tweede bij
eenkomst die wederom in Basel
zal plaats vinden op 2 en 3 de
cember.
De punten 1,6, en 7 van deze
intentieverklaring werden mede

Gorleben soilleben

In Gorleben ( dichtbij de
grens met de DDR ) bevinden
zich de plannen voor de bouw
van een opwerkingsfabriek en
opslagfaciliteitell VOQr atoom
afval in een beslissend sta
dium. Zowel de regering als
de atoomindustrie laten er
geen twijfel over bestaan dat
dit projekt doorgaat.
" Gorleben " is de beslissende
schakel in de splijtstofcyclus,
de definitieve overschrijding
van de drempel naar een pluto
niumtijdperk met snelle kweek
reaktoren. Met Gorleben valt
of staat het gehele atoompro
gramma van West-Duitsland en
ook de werkzaamheid van het
verzet daartegen. Men kan elk
ogenblik beginnen met proef
boringen in de zoutlagen van
de Lüoeberger heide. Vandaar
dat allen de noodzaak beseffen
om het op korte termijn binnen
de anti-kernenergiebeweging
eens te worden over te voeren
aktiesoHiertoe werd reeds een
konsept uitgewerk] door de BBU
( Bundesverband Burgerinitiati
ven Umweltschutz len de plaat
selijke BI. uit Luchow-Dannen
~erg. Dit konsept omvat drie
fases:

ondertekend door de vertegen
woordiger van de Landelijke
stroomgroep stop Kernenergie.

",.~, .rs>. Ó. A)

<: -- -_!.;O""-
UEDERGEGEN
AlOMENERGIE

1). direkte, decentrale en ge
weldloze akties in de gehele
BRD meteen nadat men begonnen
is met de proefboringen.
2). decentrale grote demonstra
ties op de tweede zondag ha
aanvang van de proefboringen.
Voorgesteld werden 6 plaatsen
om te demonstreren nl. Gorleben,
Brokdorf ( samen met Deense
groepen ), Ber-ken (of Biblis ) ,
Kalkar ( samen met de Hollan
ders ), Whyl ( samen met de
Zwitsers ) en Ohu ( samen met
de Oostenrijkers ).
De redenen om niet- direkt in
Gorleben zelf een grote cen
trale demonstratie te organi
seren, hangen samen met de
ongunstige geografische lig
ging, de angst van de plaatse~

lijke bevolking voor grote de
monstraties en de tijd die no
dig is om " bundesweit " een
mobilisering op gang te brengen.
3). een centrale, europese ma
nifestatie en demonstratie als
hoogtepunt dient zorgvuldig
voorbereid te worden zowel or
ganisatorisch als publicitair.
Een open vraag is nog of deze
grote aktie in Gorleben zelf
of in Hannover georganiseerd
moet worden ( in Hann,over ze
telen de n Landesregierung ",
en de konserns achver het Gor
leben-proJekt.Bovendien is een
stad moeilijker te verdedigen
dan de lege velden bij Gorleben.

Gorleben zal het komende jaar
een belangrijk agendapunt wor
d~n voor de anti-kernenergie
bewegingen in West-Europa.



1,20

1,45

5,00
2,00

2,70

3,70
14,00
8,75

+ porto

fl.7,00

prijs

fl.5,00
4,25
2,50,

12,00
6,00 '

Publicatie

-Energiebeleid met minder risico(Potma-nota)
(voor SSK-groepen bi j afname van meerdere e:x:s.)

-Ultracentrifuge,uitgave W&~,77-2
-stop Kalkarboek,te:x:tboek + f~to's Kalkardemo.
-Energie Educatief,deelt je 1 tlm 4
-Ecclesia-brochure" liet Dilemma van de Kernenergie',

ook voor gespreksgroepen ' 3,50
-Energie dat zijn wij,no.3/4,jrg.2 ,1,25
-folder 'Bewerken en Bewaren' en deLEK-procesfolder,
gratis,alleen portokosten worden,in rekening gebracht.
~'Atoomenergie Nee Bedankt',vel met 20 kleine stickers 1,00
" (voor SSK-groepen 10-50stuk.s, per stuk 0,75

50-100 0,60
meer dan 100 0,50 .

de prijzen voor het badge en de grote stioker met hetzelfde opsohrift
zijn hetzelfde als voor de vellen met kleine stiokers.

-stop Kernenergiebadge(moeder lut kind) per stuk 0,75
(voor SSK~groepen 10-50 stuks per stuk 0,40

meer d~ 50 0,25
-stop Kernenergie'stiokers(inoeder met kind) per stuk 0,30

, ,..Kernenergierapport Oost-Gelderland 1,50
,-WISE-informatiebulletin,nr.2,juli 1978,versohijnt ma.a.ndelijks,

de eerste 6 nummers kosten 12 gulden,te bestellen bijWISE,
2-e Weteringplantsoen 9,Amsterdam,tel.020-221369,of door ' ,
overmaking op prk. van Frank van Zaanen,Amrobank,48757lj865. ,

-affiohe 'Terug naar detreksohuit? Kom nout',kosten:fl.2,00,
te bestellen door overmaking van fl.4,ooop prko35.59.25

, van Aktie Stroha.lm,Utrecht,m.v,v. 'Treksc~uit-affiche'.

-Argwnenten tegen kernenergie(4-e en her~iene druk, jan. 1978,
SSK-Nijmegen),ook zeer geschikt Om op scholen te gebruiken,
'" 3,50

'-'Opwerking van Kernsplijtstof,Euroohemio:e~nnuoleai-
re vuilnisbak te Dessel?' ' 2,00

Stort onder vermelding van het verlarJ.gde materiaal op prk. 2946163 t.n.v.
penn.,Stroomgroep, Utreoht~ Giften zijn nog steeds van harte welkomo

-------------------------'------
Bijna te~elijkertijd is de nota 'Mee
denken,Meedoen.D~okra.tisohbeslissen
over (Kern)Energie ' van de Iniatief
groep Energiediscussie verschenen:~De
samenstellers pleiten voor e~n 2'~ 3
jarige Prooedure waarin alle maatsohap
pelijke groepen tot hun r~oht kunnen
.kemen, .

Het advies is te besteilen bij:
AER~BezuiderJloutseweg30iDen Haag.
De nota is te bestellen door overma
kingvan fl.7,50 op giro 2032327 van
Nederlands Centrum voor Demooratisoè
Burgerschapsvorming te Amsterdam"
Singel 311. Tel.:020;"245265.

MIJ" heIM'. ik dacht" lc1uMü tuUt ft ,
chromolOl'lie,,1UI ge"..,'" Pu zkhtbtMlr we"',,1
(Bron: We,lcrroep EemmlO1UJ) , , '



Enkele.regionale/provinci~!!-adressen van Stroomgroepen en
Energiekomiteea:'

,r'-·~~=··-"------------------

I

SBK-Leeuwarden,
SSK-Groningen/AAP,
SSK~Almelo,

Twents Energiekomitee,
Energiekomitee Deventer,
SSK-Emmeloord e.o.,
S~K=Doetincl1emt

Energiekomitee Oost-Gelderland,

SRK!SKK-Nijmegen,
Goois Energiekomitee,
SSK~Haarlem~

SBK-Den Haag"
Energiekomitee Zeeland"
SBK-Den Bosç7L9
SSK-TÜburg!Prf>vinciaal s Energiekomitee Noord-Brabant,

Limburgs Ene~Biekomitea,

Vo.or verdere i~lichtingentbv. over Stroomgroepen dichter bij U in de
buurt kunt U t~~echt bij het lan~elijk secretariaat in Utrecht,
mi1ieucentrum ~de Goud~n ster',OUdegracht 42,tel.(030)314314,ma. t/m
vrij. overdag,en ma. ná 20.00u ••

AANvuLLINGEN:

Werkgr. K.E. N. O. P. p/a Schoenerstraat 64 Emmeloord tel. 05270-7611
Eindhoven:· Benk van Beurden Kastelenplein 7 Eindhoven tel. 040'-51,2603
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