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Wl. ZULLEN DOORGAAN 9
Een greep uit de kranten van twee
weken: Van Aardenne wil niet alleen
radioaktief afval in het zout van
Groningen en Drente maar ook een
grote bovengrondse opslagplaats in
dat gebied; Van Aardenne drukt LNG
besluit door, ondanks dat de Alge
rijnen z~lf liever een pijpleiding
zien dan vloeibaar gasvervoer over
zee; Van Aardenne en Van Der Klaauw
willen aan Kalkar-2 meedoen.
Dat is dan dat •.••
We zeiden het al eerder: Een voor
uitstrevende regering met een
"behoudend" kernenergiebeleid heeft
plaats moeten maken voor een
behoudende regering met een "voor
uitstrevend" energiebeleid. Een
regering die met geweld haar beleid
door de Kamer drukt en daarmee de
bevolking aan onverantwoordelijke
gevaren blootstelt. Het CDA pikt
't alle~aal wel, uiteindelijk, want
ruzie is elektoraal een slechte
zaak. De PvdA is op de populaire
toer: Niet tegen de opslag van kern
afval in Groningen en Drente als een
gevaarlijke stap,maar omdat de be
volking ongerust is. Waar stemmen
te halen zijn, zijn ze van de partij.
Maar over een zaak als de LNG-aan
landing, waarvan het nog onzeker is
of grote groepen van de bevolking
zich daar tegen verzetten, is de
PvdA heel makkelijk; als 't niet

"leeft" bij de kiezer hoeven wij
ons ook niet druk te maken. En

Redactioneel
De redactie van EDZW neemt aan, dat ZlJ
één van haar redactieleden, Dries van
Beusichem, ook namens de lezers mag fe
lieiteren met het vinden van een baan.
Het vertrek van Dries betekent echter
ook, dat de redactie uitbreiding kan
gebruiken. Kortom, wie meldt zich aan?
In dit 11UIIIIler vindt u in onze "landen
serie" een beschrijving van de actuele
situatie op kernenergiegebied in Span
je.
De 4e aflevering in de scholingsserie
behandelt de staart van de sp'ldj tstof
cyclus: De opwerkingsfabriek en de op
slag van radioactief afval.
Daarbij aansluitend lamt u lezen over
de proefboringen in zoutkoepels, die
min. v , Aardenne versneld wil laten
,uitvoeren, en over de bezwaren en het
:v~rzet.~rtegen.

dan doen ze enthousiast mee met de
ondernemersruzie tussen Rijnmond en
Eemsmond. En de VVD regeert ••••
Ja, Ja, zo gaat dat in Nederland.
En naar goed hallands gebruik mag
de kiezer ook meepratenc Brede
Maatschappelijke Diskussie. Maar
week na week wordt die inspraak,
nog v66r die begonnen is, al uit
gehold. De regering heeft z'n be
sluiten al genomen. Ze heeft haar
oor te luisteren gelegd bij het
bedrijfsleven, de Europese Commissie
en nog wat teohnokraten en haar
konklusie is duidelijk: Kernenergie
en Vooruitgang is een siaaese twee
ling. En de be?olking met haar
bezwaren? 4ch, dat gaat welover•••
De Anti-Kernenergie-Beweging heeft
ft dus zwaar te verduren. Eensgezind
en vastberaden zal ze tewerk moeten
gaan. Niet langer diskussiären, maar
aanpakken. En wel op de goede manier,
niet op paaLs van de f~\l,stratie of de
ideologie, maar op paaia van de feiten
en de mogelijkheden. De eenheid, in
verscheidenheid, die de Almelodemon
stratie ons bracht moet worden uitge
bouwd totdat eenieder die zich tegen
het energie-wan-beleid van de huidige
regering wil verzetten georganiseerd
wordt in een strijd die de komende
jaren een beslissende fase zal ingaan.
De Groningse afval en LNGzaaK is een
test-case. En hoe dat zal uitpakken
hangt vooral van de landelijke steun
af.

U zult in dit 11UIIIIler enkele malen het
begrip ''brede maatschappelijke discus
sie" tegenkomen. De stroomgroep heeft
nog niet bepaald hoe zij zich tegenover
zo' n, door v.Aardenne voorgestane, dis
cüssäe zal opstellen. Wel wordt er bin
nen de stroomgroep (en overigens ook
daarbuiten) druk over nagedacht en ge
discussieerd. In het volgende nUllDIler
zult u over deze, wellicht zeer belang
rijke,fase in de antikernenergiestrijd
meer kunnen lezen.
EEN REDACTIONELE BIJDRAGE AAN DIT NUM
MER LEVERDEN.
Ton Brans, Herman Damveld, Chert van
Dijken, John Hontelez, Wim Kersten,
aan van der Sluis Ren' en Fardi Spit.

OP ANDERE WIJZE WERJcrEN MEE:
Tjipke Berssma, Jan van Gangelen

a.~i.D. L••llert8,aex:'-. en mevr. Kunst.



GEEN redioact:ief afvel in ZaUTKOEPE&es !
door Herman Damveld.

In een brief, gedateerd 18 juli
1~78, kondigt de minister van Eoo~

nomisohe Zaken, mede namens drie
van zijn ambtgenoten, ueen maat
sohappelijke diskussie over de
toepassing van de kernenergie voor
de elekt:riciteitsopwekking" aan.
In hun brief schrijven de minis~

ters dat tegen het eind van de
taoh~iger jaren de huidige elek
triciteitsoentrales vervangen moe~

ten worden: vanwege de lange bouw~

tijd van een kerncentrale moet de
besluitvorming in 1982 afgerond
zijn, wil in 1990 een nieuwe kern
oentrale gereed zijn.
Volgens de regeringsverklaring van
november vorig jaar dient eohter
eerst een aanvaardbare oplossing
Toor de opslag van radioaktief af~

val.~evonden te zijn, voordat er
kernoent~ales gebouwd mogen worden.
Ook in de maatsohappelijke diskus~
·sie over kernenergie is dit één 
van de oentrale punten.
De Interdepartementale Commissie
voor de Kernenergie (ICK) heeft
evenwel in haar eerste interim~

rapport laten weten dat ze 4 tot 6
jaar nodig denkt te hebben voo~

het onderzoek van de zoutkoepels
die ~e heeft uitgezooht als moge
lijke opslagplaats voor kernafval.
Men zou dus denken dat op z'n
vroegst tussen 1983 en 1985 een be
sluit over de bouw van kernoentra
les genomen kan worden, rekening
houdend met nog een jaar tijd voor
diskussie over de resultaten van
het onderzoek.
Maar omdat de minister de besluit
vorming in 1982 af wil ronden, is
de regering van mening "dat het
onderzoek versneld zal moeten wor
den uitgevoerd".
De regering heeft de betrokken or
ganisaties derhalve verzooht tot
deze versnelde uitvoering over te
gaan en verder heeft de regering
"een beroep gedaan op de besturen
van de betrokken provinoies en ge
meenten om•••••• medewerking te
verlenen om het onderzoek mogelijk
te maken".

Het zal niet iedereen duidelijk
zijn, wat de betekenis van dit
laatste is; de besturen van Gro-

ningen en Drente en van de gemeen
ten waarin de voor onderzoek uit
verkoren zoutkoepels liggen (Gas
selte-Drouwen, Sohoonlo, Pieter
buren, Onstwedde en Anlo) zal het
des te duidelijker zijn.
Tussen de regels door worden ze
feitelijk beleefd verzooht de ko
mende twee jaar hun opvattingen
over hoe een maatschappelijke dis
kussie behoort te worden gevoerd
en hun politieke vertaling van
aanvaardbaarheid van de opslag van
radioaktief afval niet te laten
blijken.

Na aankondiging van het voorgeno~

men onderzoek naar de zoutkoepels,
medio 1976, is in Groningen en
Drente vrij uitgebreid over kern
afval en kernenergie gediskussi
eerde De betrokken provinoies en
gemeenten besloten toen op geen
enkele wijze medewerking te ver
lenen aan het onderzoek in de zout
koepels, sterker nog, met alle le
gale middelen het onderzoek zoveel
mogelijk tegen te werken. Het is
een teken aan de wand dat in decem
ber 1977 de statenfraktie van het
CDA van Groningen een broohure pu
bliceerde waarin de opslag van ra
dioaktief afval in zoutkoepels
werd afgewezen.
De Groningse en Drentse bevolking
heeft altijd duidelijk nee gezegd
tegen de proefboringen; 26.500
handtekeningen werden zo in april
1977 overhandigd aan de voormalige
ministers Vorrink en Lubbers, de
eerst verantwoordelijken voor de
plannen tot uitvoering van de
proefboringen. Ongeveer 5.000 men
sen demonstreerden in februari
1977, etc.

Maar de overheid trekt zioh niets
van die protesten aan. Wat dit be
treft is er geen enkel versohil te
bespeuren tussen deze en de vorige
regering.
Sterker nog, allerlei beloftes over
voorliohting worden niet nagekomen.
Belangrijke rapporten zoals dat van
de Rijksgeologisohe Dienst van 1973
blijven geheim omdat daarmee vol
gens de regering belangen van on
dernemingen gesohaad zouden kunnen
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worden. Bij deze ondernemingen
moeten we denken aan de NAM en de
Akzo.
De regering laat het partikuliere
belang van ondernemingen zwaarder
wegen dan het algemene belang van
een demokratische pesluitvorming.
Naarmate meer rapporten bekend
worden via aktiegroepen, worden
de bezwaren tegen de proefborin
gen en het onderzoek dat daar mee
verbonden is, steeds groter.
Het is nu mogelijk een lijst van
wel ;0 argumenten tegen de proef
boringen op te stellen.

De regering is echter niet bereid
te luisteren naar onze argumenten.
Onder het mom van de maatschappe
lijke diskussie worden de proef
boringen doorgedrukt. Voor.ons
vervalt de zin van zo'n diskussie,
als de regering niet bereid is
naar de bezwaren tegen proefborin
gen te luisteren.

Na de zomervakantie zijn de aktie
groepen bij de zoutkoepels weer
regelmatig bijeen geweest. Onlangs
is het Van Aardenne-offensief aan
gekondigd.
De eerste aktie was op ; oktober
j.l., toen de besturen van de be
trokken provincies en gemeenten
bij elkaar kwamen om hun strategie
bij het bezoek van Van Aardenne
{eind oktober?) te bepalen.
De besturen hebben besloten geen
medewerking te verlenen aan de
proefboringen. Dat is heel belang
rijk voor de toekomst.

"Waar zullen we het spul. laten?"

Den Haag vindt een eensgezind Gro
ningen en Drente tegenover zioh.
Op 19 oktober a.s. praat de minis
ter met de kamer o'tfer de proefbo
ringen.
Van tevoren zal er een verklaring
gestuurd worden waarin wordt ge
vraagd de proefboringen niet door
te laten gaan.
We bereiden ons voor op het be
zoek van Van Aardenne; zo'n minis
ter verdient een warm onthaal.

"

Open Bri~f aan de Leden van de

~de Kamer.

Op 23 september j.l. heeft de Landelij
ke Stroomgroep Stop Kernenergie beslo
ten om samen met de Alarmgroepen A
toomplannen in Groningen en Drenthe
een open brief te sturen aan de leden
van de 2e Ka!ner. Vele groeperingen,
politieke partijen,milieuorganisaties,
kerkelijke organisaties,anti-kernener
giegroeperingen, zijn aangesohreven
om deze oproep mede te ondertekenen.
Op deze wijze hoopt de Landelijke
Stroomgroep het verzet in het Noor-
den tegen het onderzoek en de proef
boringen naar de opslag van radioac
tief materiaal in zoutkoepels te onder-
steunen. .



"Proefboringen moeten worden gestopti"

..De regering is van plan de proefborin
gen naar de opslag, van radioaktiet af
yal in zou.tkoepels versnelt! uit te
voeren,opdat de resultaten daarvan een
rol kunnen spelen in de te houden
maatsohappelijke disoussie over atoom
energie..
De Alamgroepen Atoomplannen in Dren
the en Groningen evenals de Lazuleli jke
Stroomgroep Stop ternenergie zijn tel
tegen deze plannen. De bevolking heett
zioh duidelijk uitgesproken tegen de
proefboringen: 26.000 handtekeningen
en duizenden demonstranten in februa
ri 1977. Ook de hebben de provinciale

.. besturen van Groningen en Drenthe als
mede de gemeentebesturen van Anloo,
Eenrum,Stadskanaal,Gasselte,Ro1de en
Borger op 3 oktober j.l. nogmaals be
paald g&&n medewerking te zullen ver
lenen aan de proefboringen.
De regering was en is eohter niet be
reid te luisteren naar de bezwaren.
Sterker nog,Van de voorliohting en o
penheid die de regering heeft toegezegd
is niets terecht gekomen,de aktiegroe-

.. pen moesten zelt voor voorliohting
zorgen. Door deze handelwijze vaD de
overheid wordt ernstig inbreuk ge
maakt op het recht van"de mensen _'lt
een beslissende invloed uit te oefe
nen op wat er in hun omgeving gebeurt.
Een maatschappelijke diskussie over
atoomenergie heeft zeer betrekkelijke
waarde omdat er al zeer veel vooringe
nomen standpunten zijn én omdat -het
hele onderzoek al in volle gang is en
europees gedikteerd wordt, -het buiten
de betrokkenen en de verantwoordelij
ke besturen omgaat. -en van openheid
en meebeslissen géén sprake is.
Daarom zullen we eerst moeten kunnen
kiezen welke energievorm wij willen,
met eerlijke en open informatie ove:M
de energievoorraden,alternatieve moge
lijkheden,mogelijke besparingen en
beperkingen van het energieverbruik.

Er moet méér geschreven worden

In de LSSK is er al vaak op gewezen
dat het schrijven van ingezonden
stukken in dagbladen een uitstekend
middel is om in de grote pers onze
argumenten en bezwaren duidelijk te
maken. Nog veel té weinig komen we in
de, stukgelezen, lezers-rubrieken re
akties vanuit de AKB tegen~ Zoals A.
Wezelenburg uit Haarlem ons pas

Daarom eisen wij stopzetting van alle
atoomenergieactiviteiten. Wi j vragen
U,leden van de Tweede Kamer,er bij de
regering op aan te dringen om het on
derzoek en de proefboringen naar de
opslag van radioaktief afval in zout
koepels niet te laten doorgaan.

BoVenstaande verklaring is ondertekend
door:
-de Alarmgroepen Atoomplannen in de
stad Groningen,Onstwedde,Anloo,Pieter
buren(gem. Eenrwn),Borger en Schoon
10.

-de Landelijke Stroomgroep stop Kern
energie.

-het Landelijk Energie Komit'aPSP,
PPR,Vereniging Milieudetensie,NIVpN,
VWO,de Gezamenlijke Energiekomit"s
Zuid-Nederland en Aktie strohalm.

-de Energiekomit"s uit" Amsterdam,De
venter,Oost-Gelderland,de Rijnmond,
Twente en Zeist,en het Stop Kernener
gie Komit' Ni jmegen.

-de Landelijke Vereniging voor het be
houd van de Waddenzee.

-de In
-en de medewerkers van de Kleine Aar-
de.

Utreoht/Groningen,16 oktober.

Verder verkregen wij s'leun aan ons pro
TEst van de PSP-jongeren en PvdA,maar
te laat. Voor de volledigheid zij aan
getekend dat de steun van de PvdA in
de vorm van een motie van de partij
raad kwam. Inhoudelijk komt deze mo
tie niet overeen met de open brief.
Het belangrijkste punt uit deze motie
is dat de partijraad het mèdebeslissi
recht van de plaatselijko overheid en
bevolking inzake de proefbri:ngen er-
kend. •

schreef; "We moeten eigenlijk een
netwerk van mensen hebben die dit
op zich nemen~Steeds als er iets over
energie in de krant staat, duiken de
ze mensen erop en schrijven, onder
eigen naam, een reaktie. Het beste
zou men na een of enkele maanden
kunnen aflossen binnen deaktiegroep,
of afwisselend te schrijven, om redak
tiéS van krantèn niet de aanleiding
te geven "veelschrijvers" te gaan
weren.
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scholingsserie aflevering 4

DE SPLIJTSTO FCYCLUS
DEEL 3

Ji'~r.di Spi it.
Ton Brans
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Ruikt de soep so stepk. Pa? Nee jongen. Ik ben
t~ti~ep aan het binden••••.
BOE KOM.TE HIER EIGENLIJK BINNEN?????

Inleiding: B~t is de viepde afleveping in de scholings
sepie. Oe eepste afleveping ging ove!' ",at !'adioacti
viteit is. Een gpoot aantal tepmen, die je vaak tegen
komt op dit gebied, is toen uitgelegd. De t",eede af
leveping behandelde het ppincipe en de techniek van
ke!'nc8ntpales. Tevens ",spd het u!'anium gevotgd op sijn
~eg van de wpan~ummijn tot en met de op",e!'kingsfabpiek.
Tijdens dese "'eg. ook ",el de spli~tstOfcYctws genoemd.
komt op ve!'schittends plaatsen pa ioactief mate!'iaat
vpij. In dB dB!'de aftBvB!'ing is diepep ingegaan op de
hoeveelheden v!'i'komend !'adioactie matepiaat. De po
s~t~e van et e ~en~ngspepeonee van epncentpales
",epd bel.icht.

Deae afleve!'ing gaat ovep de laatste t"'ee scha~

kels in de kepnenergieketen: de op",erkingsfabriek,
die ook in de 28 en 3e afleveping al aan de opde is
ge",eest. en de ndefinitieve" opstag van radio-actief
afval. Bet is de bedoeling in de volgende afteveping
enkele financille en economische aspecten te behan
áeten.

OPWERKING VAN GEBRUIKTE SPLIJTSTOF
ELEMENTEN
Een spllJtstofelement moet na zeke
re tijd vervangen worden; niet om
dat dan alle U-235 kernen versple
ten zijn en de splijtstof dus op is.
maar omdat de kans. dat de nog aan
wezige U-Z35 kernen door een neu
trOn worden getroffen en tot splij
ting worden gebracht te klein is
geworden. -- In dit verband is een
belangrijk begrip de z.g. versplij
tingsgraad van de splijtstof.
Een aelfde hoeveelheid splijtstof
met een hogere versplijtingsgraad:
~ Bevat Minder nog niet verspleten

U-235 kernen.
en Mllr splijtingsproducten.

- Is sterker radioactief.
- Heeft tijdens het verblijf een

grotere hoeveelheid warmte ont
wikkeld (met behulp waarvan men
de begeerde electriciteit produ
ceert).

De versplijtingsgraad drukt men
uit in de geproduceerde warmte
(eenheid: megawattdag. MWd) per
gewichtshoeveelheid splijtstof
(eenheid: ton). Voor de huidige
lichtwaterreactoren bedraagt de
versplijtingsgrasd ongeveer
30.000 MWd/ton. Voor de gas-Sra
fietreactoren, die met natuurlijk
uranium werken, list de versplij
tingsgraad rond de 1500 tot
4000 MWd/ton (Lit. 1).--
De gebruikte sPlijtstofele
menten worden eerst geduren-
de minimaal 150 dagen tijdelijk
opgeslagen. Tijdens deze perio
de vervallen de kortlevende ra
dionucliden en neemt de activi
teit van de elementen tot onge
veer 1/3 af. Bij dit verval
komt zoveel warmte vrij, dat
koeling noodzakelijk is om een
ramp te voorkomen. Na deze af
koelPeriode zijn er twee moge
lijkheden. Men kan proberen een
definitieve opslagplaats te vin
den, waarmee men het complete
splijtstofelement als (radio
actief) afval beschouwt. In een

gebruikt element zitten echter
nog bruikbare stoffen, zoals het
niet verspleten U-235 en het ge
vormde Pu-239. De tweede moge
lijkheid is dan ook, dat men in
een z.g. opwerkingsfabriek pro
beert deze bruikbare stoffen van
de andere af te scheiden.

DE OPWERKINGSFABRIEK
De bestaande opwerkingsfabrieken zijn
6f militaire installaties bedoeld
om uit gebruikte splijtstofelementen
plutonium te halen als grondstof
voor kernwapens 6f experimentele
installaties met een relatief klei
ne capaciteit (bijv. 30 ton/jaar)"
CommercH!le opwerkingsfabrieken met
een grote capaciteit van bijv.
1500 ton/jaar bestaan nog niet.
Op elke 50 kerncentrales van
1000 MWe heeft men zo'n grote
opwerkingsfabriek. nodig.
Dergelijke installaties zijn ge
pland door Engeland in Windscale.
door Frankrijk in La Hague en door
West-Duitsland in GQ~leben. In fi
'guur 1 is een vereenvoudigd schema
te zien van de fabriek,. die de
"Deutschen Gesellschaft fUr Wieder
aufbereitung von Kernbrennstoffen
(D1'lK)" te Gorleben wil bouwen (lit.
2). Deze fabriek met een beoogde ca
paciteit van ongeveer 1400 ton/jaar
is ontworpen o.a. op grond van de
ervaringen sinds 1971 opgedaan met
de experimentele installatie, de
WAK. te Karlsruhe (30 ton/jaar).
De gebruikte splijtstofelementen.
die men van verschillende kerrtcen
trales ontvangt. worden voorlopig
opgeslagen in eenopslagbassin
(fig. 1), totdat er een zaagruimte
beschikbaar is. De splijtstofeie
menten worden daar onder een stik
stofatmosfeer in stukken gezaagd.
In lucht is de kans op brand te
groot. Dit gebeurt met een op af
stand bedienbare zaag irt een ruimte.
die met beton en loodglas is afge
schermd van de omgeving. Daarna
worden de brokstukken in een op-

lossing van salpeterzuur en een or
ganisch oplosmiddel (bijv. kerosine
met tributylfosfaat) gebracht. De
hulsen van de splijtstofstaven (be
staande uit zircaloy) lossen in dit
mengsel niet op en worden afgeschei
den. Bij deze eerste twee stappen
van het opwerkingsproces komen gro
te hoeveelheden radioactieve gassen
en in het gas zwevende stof- en
dampdeeltjes (aerosolen) vrij. Bij
de eerste opwerkin~sfabriekenwerd
dit mengsel ongezulverd afgevoerd
via de schoorsteen. Voor de geplan
de fabriek te Gorleben is men van
'plan met behulp van verschillende

. filtertechnieken het grootste deel
van de radioactieve stoffen uit de
afvoergassen te zuiveren·:

AEROSOLEN De ervaring met de WAK.
is aat de uitworp van a-stralende
aerosolen tot 3\ en van de (I-stra
lende aerosolen tot 30\ van de
wettelijke toegestane grenswaarde
beperkt wordt met behulp van fil
ters. die minder dan 0,1\ van de
aangevoerde hoeveelheid aerosolen
doorlaten. (Zie voor de discussie
over "wettelijk tOlil,gestanE! grens
waarden" de vorige aflevering(en)).

- JOOD' De radioactiviteit van het
JOOd wordt vooral veroorzaakt
door de isotopen r-131 en 1-129.
Aanvankelijk n~emt de activiteit
snel af, doordat 1-131 in het be
gin voor 99\ van de activiteit
zor,t en dit isotoop heeft een
vriJ korte halfwaardetijd van 8
dagen. Na enkele maanden is de
activiteit van het jood gezakt
tot ongeveer 1\ van de beginwaar
de, maar neemt daarna nog slechts
zeer langzaam af. De rest van de
radioactiviteit komt nl. van het
isotoop 1-129 met de lange half
waardetijd van 17 miljoen jaar.
Met de huidige filters is het mo
gelijk 99.995\ van het jood op
·te vangen.

- fADIOACTIEVE EDELGASISOTOPEN
rypton-8S is net radloactieve

edelgas isotoop, dat in de groot
ste hoeveelheden vrijkomt bij de
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opwerking van gebruikte splijt
stof: Bij de kleine installati~

te Karlsruhe voerde men dit af
via de schoorsteen. Voor de fabriek,
die in Gorlében gepland is, vond
men dit toch te bont worden. Men
is van plan de radioactieve edél
gasisot~pen met een speci~le in~

stallatie, die voor ditd.oel nog
riiet op grote schaal is toegepast,
uit de afvoergassen afte scheiden
en dez~ radioactieve gassen in
hoge-drukcylinders te bewaren.

- TRITiuM Het radioactieve waterstof
ISotOOP tritium komt gedeelte
lijk in het vaste afval terecht,
wordt $edeeltelijk via de schoor
steen geloosd en voor een belang
rijk gedeelte komt het binnen de
'fabriek voor in de vorm Van "tri
tiumwater" (liTO i.p.v. H20). Men
stelt, dat het tritiumwater binnen
de fabriek herbruikt kan worden.
Dit is echter beslist niet onbe
perkt mogelijk. Om het tritiumwa
ter "schadlos zu beseitigen" stelt
men zich voor het met behulp van
bindmiddelen tot cementblokken te
gieten en bij' het afval in vaste.
vorm te voegen. Als tweedemoge-.
lijkheid ziet men het ondergronds
injecteren van het tritiumwater
in poreuze, van de omgeving ge
ïsoleerde, grondlagen •••••••••
KOOLSTOF-14 re-U) KoOlstof-U
heeft.een halfwaardetijd van
S7~O jaar, zodat het in de loop
der tijd steeds veelvuldiger
zal voorkomen op aarde als ge
volg van het toepassen van kern~

energie. Koolstof is een zeer
belangrijke bouwstof voor
het leven op aarde. Onbe
grijpelijk is het dan ook, da~
er geen moeite zal worden ge-

daan om de hoeveelheid in het
milieu geloosde koolstof-14
drastisch te verlagen.
In de volgende stappen van het
opwerkingsproces worden met be
hulp van een aantal chemische
processen de verschillende be
standdelen, o.a. het nog over
gebleven uranium en het in de
reactor gevormde plutonium, van
elkaar gescheiden (fig. 1). Zo
als ook in fig. lis aangegeven
wordt op verschillende plaatsen
in het opwerkingsproces radio
actief afval geproduceerd. Wat
men hiermee denkt te doen vormt
het tweede deel van deze afle
vering.
ROUTINELOZINGEN: Over routine
lozingen, d.w.z. lozingen, die
ten allen tijde door een en be
drijf zijnde opwerkingsfabriek
worden gepleegd, is hiervoor al
het een en ander opgemerkt. Voor
het overige verwijzen we naar
de vorige aflevering (de splijt
stofcyclus, deel 2).
MOGELIJKE ONGELUKKEN IN DE OP
WERKINGSFABRIEK Niet alleen in
een kerncentrale, maar ook in
en om een opwerkingsfabriek zijn
ongelukken menselijkerwijs on-
vermijdelijk: .
-KETTINGREACTIES Op vele ~unten

In het opwerkIngsproces IS he~
mogelijk, dat er plaatselijke
ophopingen van uranium of plu
tonium ontstaan. Als hierbij
de kritische dichtheid over
schreden wordt, treedt er een
ongecontroleerde kortstondige
kettingreactie op, vergezeld
door een intense straling en
een grote warmte ontwikkeling.
Bij metaalvormig zuiver plu-

tonium bedraagt de kritische
massa ongeveer 5 kg. In het
opwerkingsproces is er echter
sprake van waterige oplossingen,
waarbij een concentratie plu
tonium van 8 gram per liter al
voldoende is om een kettingre
actie te veroorzaken.

-OPSLAGTANKS VOOR VLOEIBAAR HOOG
RADIOACTIEF AFVAL De wanden van
deze tanks corroderen extra
snel door de intense straling,
die door het afval wordt veroor
zaakt. Regelmatig overpompen in
een verse tank is daardoor nood
zakelijk. Daarnaast worden in
de tanks aanwezige watermole
cuien (H 0) onder invloed van
de strallng gesplitst in water
stof en zuurstof, een zeer ex
plosief gasmengsel. F.xplosies
voorkomt men door de lucht in de
tanks voortdurend te verversen
en het gevormde waterstof/zuur
stof mengsel af te voeren. Bij
een defect in dit luchtverver
singssysteem is binnen enkele
tientallen uren een hoeveelheid
wàterstof/zuurstofmengsel ge
vormd, voldoende voor een zwa
re explosie. Bij een dergelijke
explosie zal de hoogradioactie
ve inhoud van het vat over een
groot gebied (tot meer dan 100
km. ver) verspreid worden •••••
De opslagtanks moeten voortdu
rend gekoeld worden. Binnen
enkele dagen na het uitvallen
van de koeling is het vloeiba
re afval drooggekookt en be
reikt dan in korte tiid tempe
raturen boven de 1000 C. De
gloeiende massa smelt zich daar
na een weg door de stalen ~n

betonnen omhullingen.

. Splijtstof
elementen

1

radioactieve Jgassen . . Aerosol
, filter

..
Schoorsteen

plutonil.lll

behandeling

plutonil.ll1
I splijtstofele

menten- of
bamlenfabriek

uranil.lll
plu'ton1l.11l _.
scheiding

EJ.. · .y

afscheiding
splijtings
producten

~ uraniUJll verrij
~ '.' kingsfabriek

EJ
·SJ·

'~

.~

zwr-terug
1-...0__-'--1 winning

Zaag
ruimte

~-,~........_'V'~ .......

(licht)-radioactieve
poetsdóeken, (hand)schoe~,enz.

~ Vereenvoudigd schema van het opwerkingsproces.(lit.2)
• Radioactief afval is omcirkeld met een golflijntje.
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Zo Zl)n er nog'wel meer mo~elijke

on~evallen te noemen. Hoe ~root

de kans erop is, is no~ onduide-
1ijker dan blj kernc.entTalës.
Het verschil tussen voor- en te
genstanders zit hem vaak in waar
men het voordeel van de twi'j fel
legt en de redenen die daarachter
zitten (geldelijk gewin of milieu
bezorgdheid).
REPARATIES EN AR~EIDSOMSTANDIG

REDER Nog veel dUldellJ ker aan
DI"}ëen kerncentrale is het werk
in een opwerkingsfabriek wezen
lijk: Werken met radioactief ma
teriaal~ Een gedeelte van het
werk kan gebeuren met a~pal'a

tuur met afstandsbedientng en be
schend door dikke betomen wanden en
loodglas.
Een gedeelte van het onderhouds
en reparatiewerk is echter een
kwestie van een plastic pak aan,
een ademhalingsfilter op en zo
vlug mogelijk (vaak binnen 66n
of enkele minuten) je karweitje
opknappen. ·Om binnen de wettelij
ke normen. te blijven, moet je
daarna enkele maanden of een
half jaar. ander werk gaan doen.
Veelal laat men gevaarlijke .
klusjes opknappen door uitzend
krachten of op andere wijze tij
delijk ingehuurd personeel, zo
dat men niet een dure kracht zo
lang op non-actief hoeft te stel
~en. Het ideaal van opwerkings
fabriekontwerpers is een volledig
geautomatiseerde productiegang.
Het is echter onvermijdelijk, dat
er toch weer een onvoorziene om
standigheid optreedt en er ergens
een reparatie moet worden uitge
voerd in een zwaar radioactieve
omgeving. De problemen met op
werkingsfabrieken zuUen in de
naaste toekomst bovendien nog
vergroot worden, doordat tot nu
toe de meeste opgewerk~e splijt
stof een relatief lage versplij
tingsgraad had' (zie begin van dit
artikel) en een omhulling, die·
in hetzelfde goedje op te lossen
was alS de op te Werken splijt
stof. De uit reactor-technisch
oogpunt zeer geSChikte splijt
stofomhullingen van zircaloy
zullen echter in stukken gezaagd
moeten worden. Reparaties in de
zwaar radioactieve zaagruimte
zullen waarschijnlijk een bedrijf
stop van enkele weken met zich mee
brengen.
De volgende stap, het oplossen van
gebruikte splijtstof, gaat gepaard
metmoeilijkbeden, veroorzaakt
door de hogere radioactiviteit van
de splijtstof. Het oplosmiddel
(tributylfosfaat) ontleed en de
ontledingsproducten vormen ~amen
met bijvoorbeeld zirconium onop
losbare verbindingen. Ook een

aantal radioactieve splijtings
producten, die in de splijtstof
meteen hogere venplljtingsgraad
meer voorkOmen, zijn onoplosbaar
in het' gebruikte oplosmiddel.
Het hierdoor ontStane slib hoopt
zich hier en daar op en veroor
zaakt verstoppin~en, waardoor het
\7t'oces stilgelegd moet worden. In
Windscale werden in september 1973
3S mensen bestraald, toen bij een
explosie opgehoopt ruthenium-l06
vrij kwam (Llt.3).
Voor een uitvoeriger behandeling
van de opwerkingsfabriek verwijzen
we naar literatuurbron '.

RADIOACTIEF AFVAL
Radloactiet afval kan men onder
scheide~ naar de vorm, waarin het
voorkomt: Vast, vloeibaar en gas
vormig, en.naar de·activiteit: Men
spreekt over laag-, middel- en
h~ogactief afval. (resp. LAVA,
MAVA en HAVA), als de activiteit
van het afv~I resp. lager is dan
0,1 curie/m 3 ligt tussen 0,1
en 1000 e~/m' of hoger is dan
·1 OOOeilm • Deze indeUng zegt
dus niets over het soort radionu
cliden, dat· in het afval voorkomt
(a, 13 of v-stralen,; haffwaarde
tijd). ainnen het hoogactief afval
onderscheidt men nog het kern
splijtingsafval (KSA) en de acti
niden. Het KSA bestaat uit de
brokstukken, die ontstaan bij de
splijting van een ·U-235 (of Pu-239)
kern. De actiniden zijn alle thans
bekende elementen met een zwaarde
re kern dan actinium. Uranium en
plutonIum zijn de·tekendste acti
niden, In verband met radioac
tief afval zijn verder Neptunium,
Americium en Curium nog van belang.
Bij laag actief afval moet men
vooral denken aan de afvalhopen
naast de uraniummijn (voor het
jaar 2000 op 9.50 miljoen.m3 .geschat.
Lit. 3); de verarmd-uran1um hopen
bij de verrijkingsfabriek, voor zo
ver dit niet gebruikt wordt in
kweekreactoren; poetsdoeken; be
smette kleding; afval uit zieken
huizen en laboratoria en derge
lijke.

Hoe men ook den~t over kern
energie, men 1s het er vrij alge..
meen over eens, dat het willekeu
rig storten van radioactief afval
onaanvaardbare gevolgen voor mens
~n milieu zou hebben. De huidige
strategie is het. radioactief af
val z~ veel mogelijk te concentre-

ren en dit concentraat voor
lange tijd zo goed morel ijk af
te schermen van het m lieu. Het
centrale probleem bij het volgen
van d~ze strategie is het vin
den van een plaats, waarvan men
zeker is, qat het daarin opge
borgen afval gedurende honderd
duizenden jaren (voor sommige
radionucliden zelfs nog veel
langer) geIsoleerd zal blijven
van het milieu. Twee andere be
langrijke vragen zijn:
- Is de totale hoeveelheid ra

dioact.ief afval, waarvoor zo'n
uiterst betrouwbare opslag
plaats nodig is, beperkt te
houden of zelfs tot niets te
rug te brengen?

- Hoe het afval in een makkelijk
hanteerbare vorm te krijgen?

VAN GASVORMIG EN VLOEIBAAR NAAR
VAST AFVAL
DU1deii)k zal zijn, dat gasvor
mig en vloeibaar afval moeilijk
te hanteren is. Men probeert
dit afval dan ook eerst tot 66n
of andere vaste vorm te verwer
kenen het daarna verder te be
handelen. We zijn al tegenge
komen, dat bij de opwerkings
fabriek,als radioactieve gassen
vooral jood- en edelgasisotopen
vrijkomen. Het kogkpunt van jood
ligt boven de 180 C (bij een
druk van 66n atmosfeer) en bij
kamertemperatuur is het een vas
te stof, Het is dus betrekkelijk
eenvoudig om jood in de vaste
vora te krijgen.
Zuiver jodi1lll is echter zeet goed 0p
losbaar in water. In de filters, die
men bij de kleine opwerkingsfabriek
in Karlsruhe( de WAK) gebruikt, 1II01'dt
het jodi1lll gebonden aan zilvv. Zil
verjodide is slecht oplosbaar in water.
Als het onder invloed van de straliJll
ontleed, kalt er echter weer zuiver
jodi1lll vrij. Ovwigens geb~ de
WAK voor het WDlI8J1 van zilverjodide
SOO kg zilver per 40.ton opgewerkt
afval. (lit.l, blz.29).Uoor de lange
hàlfwaar<ledjd van 1-129
11 miljoen jaar) moet 41t prak
tisch voor eeuwig 'opgeborgen·
worden. Het kookpunt van de e
delgllssen, krYBton en xe80n
ligt resp. 152 C en 101 C
8nder nul. Eenma.al uit de afval
gassen ,ehaald denkt men deze
gassen 1n hogedrukcyliriders te
stoppen. om krypton en xenon in

1/1

STEENz.oll,.
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PENE MAUUIDE VORMING VAN ZOUTKOEPELS.

Wie zich met kernenergie bezighoudt krij,t met veie ~~----~~~~~~~~~~~~~~ __
weten~ch~ppen te maken. Eén daarvan is de geologie.~. !~'~HJ~L'~f!240 mlllloen jaar geleden lap: er op de plaats van ...............--------- --..... _
het tegenwoordige Nederland, nenellarken en N.nuits- Zo EE\JATE R
land een ondiepe zee. Z6 ondiev, dat deze vele ma-
len uitdroogde en door het langzame wegzakken van
de bodem weer onderliep. Bij het uitdrogen werd er
eike keer een laagje zout achtergelaten, zodat er
een laag steenzout werd gevormd van wel 1000 m dik.
Daarnaast werden er lagen anhydriet(een voor water
ondoordringbare laag), klei en talizout afgezet.

('1UIf.LS VOLS'M'E 01%.)
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vloeibare of vaste vorm t,e hou
den, zou er constant gekoeld
aoeten worden, wat veel energie
zou kO$ten. Kr-8S heeft een half
waardetijd van 10,8 jaar. De an
dere isotopen van Kr en Xe heb
ben halfwaardetijden van minder
dan 3S uur, behalve Kr-81, dat
een halfwaardetijd heeft van twee-
honderdduizend jaar. Over dit
laatste isotoQP is ons niets na
ders bekend. Als we dit isotoop
buiten beschouwing laten, zullen
de hogedrukcylinders met de ra
dioactieve edelgassen zo'n
200 jaar opgeborgen moeten blij
ven. (Na 20 maal de halfwaarde
tijd is de activiteit ongeveer
een miljoen maal kleiner gewor
den.) Een voorbeeld van het in
vaste vorm bren~en van vloei
baar afval is het tritiumwater,
dat men, zoals al eerder ge
noemd, met behulp van een bind
middel tot een soort cement
blokken denkt te vormen. In fig.
1 is aangegeven, dat men bij de
opwerkingsfabriek, die men in
Gorlében gepland heeft, het
hoogradioactief afval, dat over
bl~jft als het uranium en plu
tonium uit de o~lossing afge
scheiden zijn, 1n glas wil in
smelten. De zoveelste onaange
name verrassing voor de kern
energieindustrie wordt gevormd
door de ernstige twijfel, die
er in Amerika gerezen is over de
bruikbaarheid van glas als in
bedmiddel voor hoogradioactief
afval. Ben commissie van de
amerika.nse academie van weten
schappen komt in een rapport
over de behandeling van radio
actief afval tot de conclusie,
dat "de voorkeur voor glas ge
baseerd is op de onterechte aan
name, dat de geringe aantasting
van glas het belangrijkste kri
terium is voor de behandeling
van afval en op een misrekening
van de stabiliteit van glas on
der de omstandigheden in een

ondergrondse opslagplaats".
(Lito 4)
HET SORTEREN VAN RADIOACTIEF AF
.VAIi NAAR HAIIFIiAARDETIJD
Sen voor enkele honderddui.zen
~en jaren betrouwbare opslag
plaats is natuurlijk alleen no
dig voor de radionucliden met
een lange halfwaardetijd. Als
al het radioaçtief afval door
elkaar gemengd zit, 'zal ook
voor al dit materiaal zo'n (on
waarschijnlijk) betrouwbare op
slagplaats gevonden moeten wor
den. Men overweegt dan ook wel
eens een sortering van het ra
dioactief afval naar halfwaarde-
tijd. Als we ons beperken tot
het hoogradioactief afval komt
deze sortering erop neer, dat
de splijtingsproducten en de ac
tiniden van elkaar gescheiden
moeten worden. De actiViteit
van de splijtingsproducten is
na ongeveer 100 jaar een miljoen
maal zo klein geworden en is dan
kleiner dan de activiteit van
pekblende (uraniet), dat in de
natuur aan het aardoppervlak
voorkomt. De activiteit van de
actiniden is na een miljoen
jaar vergelijkbaar met die van
pekblende. (Lit. S)

Alvorens het verhaal te
vervolgen twee opmerkingen:
Een vergelijking van de ac
tiviteit van radioactief
afval met die van een in
de natuur voorkomend mate
riaal als pekblende ligt
voor de hand. Bij een goe
de vergelijking echter moet
men niet alleen kijken naar
de activiteit, maar ook
naar de wijze, waarop de be
treffende stoffen gevaar
kunnen opleveren voor le
vende wezens. Men moet dus
kijken of het om u, a of y
stralers gaat en of ~et via
de lucht of het voedsel op
genomen kan worden.

De tweede opmerking is, dat
wij er in de rest van d~t
hoofdstukje van uit zijn ge
gaan, dat afval dat 100 jaar
geIsoleerd moet worden van
het milieu aanvaardbaarder
is dan afval dat een miljoen
iaar opgeborgen moet worden.

Een scheiding van de splijtings
producten en de actinideh is
geen eenvoudige zaak. Het meng
sel, dat overblijft nadat het
uranium en het plutonium uit de
opgeloste splijtstofstaven is
afgescheiden. bestaat uit vele
componenten en is zwaar radio
actief. Bovendien verschillen
de chemische eigenschappen van

'de zogenaamde lantbaniden en
yttrium enerzijds en de acti
niden anderzijds maar weinig,
wat een scheiding van deze stof
fen zeer bemoeilijkt. Voor che-

,mici vormt een dergelijk pro-

bleem natuurlijk eep grote uit
daging. De vraag is echter wat
we na een eventuele succesvolle
sortering naar halfwaardetijd
verder zijn gekomen dan een
technisch hoogstandje. De hoe
veelheid 'afval, diè een miljoen
jaar moet worden opgeborgen is
kleiner geworden, maar dat is
nauwelijks een tegemoetkoming
aan de fundamentele bezwaren
van kernenergietegenstanders.
VERNIE2'tU:III/1 VAN ACTINIDEN
(Lit. sj~ De heren u,n echter
niet voor een kleintje vervaard:
De' actiniden zouden gebombar
deerd kunnen worden met neutro
nen en door middel van kernre
acties om,ezet kunnen worden in
radionuc11den met een korte
halfwaardedj'd. Van enkele the
oretisch bruikbare methoden
(waaronder kernexplosies:) vin
den deskundigen aaar "n metho
de de moeite waard om 'nader te
bekijken: De actiniden zouden
in een conventionele kernreac
tor of een snelle kweekreactor

(VE RVOLS ,tLSUUUU.)
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Na deze "zoutvormingsperiode" begon de 'bodem snel-
ler te z«kken en droogde de zee niet meer op. Het
zout werd bedekt door zand-,klei- en kalklagen van
bij elkaar 2000 tot 4000 m dik.
Al tijdens de vorming van deze dikke laag begon de
vorming van zoutkoe~els op te treden. De oudste
zijn ongeveer 200 ml1lioen jaar geleden ontstaan.
Hoe worden zoutkoepels gevormd?
Bij de vorming van zoutkoepels spelen een aantal
zaken een rol: - Zout is lichter dan de bovenlig-

gende lagen. Zoals. olie op water
boven komt drijven, zo zou zout boven on zand en
klei komen drijven als het vloeistoffen waren.

- Zout is bij de temperatuur en
, druk, die diep in de bodem voor-

kOllen "plastisch vervormbaar". Je zou het kunnen
vergelijken met superdikke stroop.

- Een belangrij~e voorvaarde is
verder, dat de bovenliggende laag

niet overal even dik is. Als de laa, door een toe- ===-_.... ..;. ~~_---__----
vallige omstandigheid ergens wat langzamer aan
groeit en daar dus dunner is, dan wordt op die
plaats minder hard op het zout geduwd. Naar deze
plaats wordt het zout van omringende plaatsen toe
geduwd: Er vormt zich een zoutkoepel. die door de
bovenliggende lagen heenbreelet. Het zout beweegt
zich hierbij heel langzaam; over het algemeen niet
sneller dan 10 cm per 1000 jaar.
Voor de opslag van afval kijkt men uit naar zout
koepels, die nu (schijnbaa'r?) uitbewogen zijn en
door een laag anhydriet afgeschermd word van het
grondwater. (Geraadpleegde, literatuur: H. "enz
latf, Atomwirtschaft, Juli/Aug.1978, blz. 335).
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kunnen worden aangebracht, waar
ze voortdurend aan een neutro
nenbombardement blootstaan. He
laas moeten de actiniden veel
langer bestraald worden dan
de huidige splijtstofomhullingen
meegaan. (Overdreven simpel voor
gesteld is er 30 jaar bestraling
in een kernreactor nodig om
99,9\ van de actiniden te ver
nietigen). Elke keer als de ac
tiniden worden ondergebracht in
een nieuwe omhulling is een soort
opwerkingsproces nodig, waarbij
enkele procenten van de actini
den in het "gewone" radioactieve
afval terecht komen. De zin van
de hele operatie vermindert
hierdoor sterk: Het probleem var
de opslag van radioactief afval
met lange halfwaardetijden wordt
nauwelijks minder ernstig en de
hoeveelheid middelen hoogactief
afval met kortere hal fwaardetij
den wordt groter.

Tabel 1 Onderzoek van bodemlagen voor de opslag van radioactief
afval.(Lit7).

Land Bodemmateriaal·--
Zout Anhydriet Leisteen Kalk Kristallijne

en Klei Rots
Belglë x x
B•. R.D. x
Canada x x
Denemarken x
Engeland x x
Frankrijk x x
Italil! x
Nederland x
Spanje x x x x
V.S. x x x x
'Zweden x
Zwitserland x

OPSLAG VAN RADIOACTIEF AFVAL
IN •••••
Voor de "definit ieve" opslag van
radioactief afval zijn al heel
wat idee~n geopperd:
- &~ t.a~t. 'La'!. 4JI-il'V'tÏfI..PcnJi...

del'en.
De-bëtrouwbaarheid van de
huidige raketten is volstrekt
onvoldoende om dit als een se
rieus voorstel te beschouwen.

- f:es:. late!!. !!.a!k!,n_1.!!. T!.0eZYf!.
"allen.
~ok van dit idee is men snel
afgestapt, o.a. door de ontdek
king, dat er in het poolijs
hier en daar water voorkomt,
dat in verbinding staat met
het oceaanwater.
gpf!.Zgp_die2,. in_d!. ~o4e!!!..
Op het ogenblik zijn vele lan
den àan het onderzoeken hoe
in de geologische formaties,
die in hun bodem voorkomen,
radioactief afval kan worden
opgeslagen. (De indruk be
staat, dat de vraag 6f de be
treffende geologische forma
tie geschikt is, nauwelijks
meer aan de orde komt). Tabel
1 biedt een overzichtje van
welk land welke bodemlaag aan
het onderzoeken is. Een aan
tal vragen die een rol spelen
bij het onderzoek van de ver~

schillende bodemlagen zijn:
- Hoe stabiel is de betref-

fende laag: Ligt de laag in
een aardbevingsgebied? Is
de laag in bewegin~? Hoe
zal dit over een miljoen
jaar zijn als de l~ag met
rust wordt gelaten?

- Beinvloed het inbrengen van
radioactief afval deze sta
biliteit: Wat is de invloed
van boorgaten? Wat is de in
vloéd van de warmte ontwik
keling in het afval door het
radioactief verval?

- Is de laag onbereikbaar voor
of ondoordringbaar door grond
water?

- Komt er water vrij uit het
materiaal van de betreffende
laag onder invloed van de
warmte-ontwikkeling in het
radioactieve afval?

- Vinden er andere chemische
reacties plaats?

Om deze vragen te beantwoorden
ontbreekt nog veel geologische
kennis (Lit. 6), terwijl er
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ook op het gebied van de che
mie nog het een en ander te
onderzoeken valt. De meeste
proeven, waarbij onderzocht
wordt hoe met radionucliden
door het glas, waarin ~e zijn
ingebed, worden bij 25 C en
een. druk van 1 atmosfeer uit
gevoerd. In een ondergrondse
opslagplaats zijn de tempera
tuut, de druk en de chemische
omgeving heel anders, als het
afval eenmaal begraven is. Men
heeft aangetoond, dat een hoe
veelheid in glas ingebed afval
snel reageerde met het omring
ende gesteente bij een matig
verhoogde temperatuur en druk
(Lit. 8).

- Betgil!
In Belgif overweegt men het
radioactieve afval op te slaan
in kleilagen, die zich onder
Mol bevinden op 150-250 m
diepte. Klei is een slechte
warmtegeleider, zodat de tem
peratuur rond het afval flink
zal kunnen oplopen. Dit moet
echter voorkomen worden, omdat
de klei in de pori~en water
bevat. Als de temperatuur bo
ven de kooktemperatuur stijgt
loopt de dampdruk snel op,
waardoor er wel eens scheuren
zouden kunnen ontstaan met de
kans op contact met het grond
water. Hoe men dit denkt te
voorkomen is no~ een duistere
zaak (Lit. 3, blz. 18).

- Nedel'Zand
Reeds ln 1973 heeft de Rijks
Geologische Dienst (RGD) op
verzoek van net Reactor Centrum
Nederland (nu Energieonderzoek
Centrum Nederland, ECN) een
studie verricht naar steenzout
fOTmaties, die misschien in
aanmerking zouden kunnen komen
voor de opslag van laag- en
middelactief afval. Merkwaar
digerwijs ging men er van uit.
dat het hoogactief afval. dat
in de. opwerkingsfabriek vrij
komt in het land zal blijven
waar de opwerkingsfabriek staat
(niet in Nederland dus). Op
grond van seismische gegevens
en op grond van de voorwaarden,
dat het afval niet dieper dan
1000 m mag worden opgeborgen
in een zoutlaag van minstens

400 m dik vielen een aantal
zoutkoepels af. De geschiktste
acht men de zoutkoepels
Gasselt.e-Drouwen en Schoon
10, verqer komen nog in aan
merking Pieterburen, Onstwedde
en Anlo. Meer kom je niet te
weten, omdat \iaarmee "de be
langen van natuurlijke perso
nen of rechtspersonen oneven
redig geschaad zouden kunnen
worden", aldus de Minister van
Economische Zaken.

PROEFBORINGEN
Al langer is er sprake van proef
boringen in Groningen en Drente.
Verzet tegen die proefboringen
komt van de kant van boeren en
gemeentebesturen in de buurt van
de betreffende zoutkoepels en
van plaatselijke actiegroepen
gebundeld in de Alarmgroep A
toomplannen (AAP). De boeren
protesteren, omdat ze het ergste
vrezen voor de opbrengst van hun
land. De gemeentebesturen zijn
er tegen, dat hun gebie~ als
wingewest wordt behandeld: Aard
gas eruit, radioactieve rotzooi
er voor jn de plaats. De actie
groepen vinden om tal van rede
nen zonneenergie verre te ver
kiezen boven kernenergie. In
het voorjaar van 1977 kwam dit
verzet tot uiting in een demon
stratieve optocht in Onstwedde.
In de optocht reden boeren mee
op tractoren en allerlei andere
bezorgden uit de omgeving maar
ook uit heel Nederland en zelfs
uit he~ Duitse grensgebied in
bussen. De aandacht van de lan
delijke antikernener,iebeweging
en de pers is sindsdIen meer
gevestigd geweest op Ka1k.r en
Almelo. Het ziet er nu (oktober
1978) naar uit, dat dit snel
gaat veranderen, omdat de Mi
nister van Economische Zaken
(v. Aardenne) \ie proefboringen
in de Groningse en Drent~e zout
koepels versneld wil doen uit
voeren. Hij wil namelijk, dat de
resultaten ervan mee kunnen spe
len in de ..brede maatscnappelij,
ke discussie over (kem)energie".
die waarschijnlijk in 1979 van
start moet gaan en vaar 1982 af
~erond moet zijn (om nog op tijd
kerncentrales te kunnen bouwen).



VERSNELD WEGLEKKEN VAN RADIOACTIEF AFVAL DOOR SCHOONMAAKMIDDEL
In de buurt van het Oak Ridge National Laboratory in Tennessee
(VS) heeft men van 1951 t/m 1965 vloeibaar, en vanaf 1944 vast 1;a
dioactief afval in leisteenlagen in de bodem gedumpt. ne meeste
splijtingsproducten kleven erg goed aan leisteen vast. Men ver
wachtte daarom, dat het radioactief afval niet ver van de dump
plaats zou kunnen wegbewegen. Men heeft echter sporen (zeer
kleine hoeveelheden) van enkele radionucliden kunnen aantonen op
een veel grotere afstand van de dumpplaats, dan men verwachtte.
Een verklaring, hiervoor zoekt men in:
- De hoge jaarlijkse neerslag en het daarmee overeenkomstige

grondwaterniveau, waardoor er water bij het afval komt.
- De grote hoeveelheid breuken in het omliggende, gesteente.
- De aanwezigheid van bepaalde chemicaliön, die een sterke bin-

ding aangaan met met.aalatomen (-ionen).
Vooral bij de eerste twee facto~en kan men zich afvragen, waarom
daar van te voren geen rekening mee is gehouden. Aan een gemid
deld neerslagcijfer moet in een land als Amerika toch gemakkelijk
te komen zijn.
Wij beperken ons hier verder tot de rol van de chemicaliën, die
in het afval zitten. Deze chemicaliën worden gebruikt om radio
actief besmette ruimten schoon te maken, juist 6mdat ze de op te
ruimen (radioactieve) metaalatomen zo goed opnemen. Vooral het
schoonmaakmiddel "ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)" wordt
veel gebruikt in kerncentrales. Het vormt met (radioactieve) me
taal atomen ingewikkelde grote moleculen (complexen), die niet
meer aan de leisteen blijven kleven en daardoor veel sneller o
ver een flinke afstand door de bodem kunnen bewegen. Zonder met
dit effect rekening te houden had men uitgerekend, dat Pu-239
een millioen jaar nodig zou hebben om vanaf 500 m diepte naar
het aardoppervlak te bewegen. Dit is 40 maal de halfwaardetijd
van Pu-239, zodat de activiteit een millioen maal een millioen 1

maal zo klein zou zijn geworden. Als men echter aannam, dat de '
grote moleculen van Pu met EDTA helemaal niet meer aan het ge- ,I

steente zouden blijven kleven en het gesteente bovendien goed
doorlatend zou zijn, zou het plutonium binnen enkele tientallen .1
tot honderden jaren aan het oppervlak komen. Dat wil zeggen dat I
d~.ra~ioactiviteit ervan nauwelijks zou zijn afgenomen. Beian~
r1Jk 1S verder nog, dat EDTA goed bestand is tegen straling en
hoge temperaturen en moeilijk biologisch afbreekbaar is. Daar
door kanEDTA gedurende lange tijd optreden als transporteur van
radionucliden.
Op grond hiervan pleit men ervoor EDTA niet meer te gebruiken
voor het schoonmaken van radioactief besmette ruimten. Goed
bruikb~re alternatieven zouden voorhanden zijn. Dit neemt overi
gens n1et weg, dat er al gedurende tientallen jaren radioactief
afval vermengd met EDTA gedumpt is.
V~rderis het nat~urlijk de vraag of andere schoonmaakmiddelen
n1~t weer voor n1euwe verrassingen en problemen zullen zorgen.
(U1t: J.Means,D.Crerar;Science,Vol.200,30-6-197S,blz.1477_14SOl.

Er zit .\'~JC'!! plutoniun
in mijn grondwater.
•.•.•.•......•.....•••••• I
.... • .... •• .. • .......... ·1
Wát, verkeerd setm!'foIAAK
MIDDEL gebruikt?????????!

v/

Tennessee, anno 2050, boer Thomson belt naar het I
Oalc Ridge National Laboratory,
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Waarom-proefbopi~en?
Ret oenulp-vin-proëfooringen
denkt men te kunnen onderzoe-

ken in hoeverre de zoutkoepels
geschikt zijn voor de opslag
van radioactief afval. De zout
koepels moeten voldoen aan een
16-tal criteria, opgesteld
door de z.g. Su -Commissie
Radioactieve Afvalstoffen.
f.a!!l'~m_g!~r;, e.r!!.el.b!!.pfns..er;,?
Het 1S ten eerste een nog on
beantwoorde vraag of de 16
criteria voldoende zijn om te
waarborgen, dat het afval nak
weg een miljoen jaar veilig
opgeborgen blijft. Nauw hier
mee hangt samen, dat een aan
tal van de criteria vaag ge
formeerd zijn, zodat er ach
teraf nogal makkelijk gecon
cludeerd kan worden, dat aan
de criteria voldaan is. Als
we dan ook nog lezen, dat een
van de doelen van het onderzoek
is: " •••• de aanvaarding
door het publiek en het bestuur
te verkrijgen", ontstaat al
licht de verdenking, dat het
onderzoeken 6f er geschikte
zoutkoepels zijn, op de achter
grond is geraakt. Tenslotte be
staat er ernstige twijfel of
de voorgenomen proefboringen
wel voldoende zijn om grondig
te beproeven of de betreffende
zoutkoepels aan de 16 criteria
voldoen.
Na een aantal ondiepe boringen
en ander voorbereidend onderzoek
is men van plan 2 diepe boringen
te doen (vroeger sprak men over
3 diepe boringen?!) Volgens de
~eoloog Richter-Bernburg (Lit. 9)
1S het nodig een diepe schacht
te boren en van daaruit horizon
tale boringen te verrichten. Een
discussie over deze punten zal
vooraf moeten ~aan aan de even
tuele proefborIngen. Overhaast
versneld uitgevoerde boringen
zijn onaanvaardbaar en verminde
ren de waarde van een eventuele
"brede maatschappelijke discus
sie" ..

CONCLUSIES
- C'onctusie van dee» aftevering

is, dat het op~erken van ge
bruikte eptijtstof en het op
etaan van radioactief afval,
vete onopgetoste probtemen
kent. Het ie aeer t~ijfetachtig

of voo~ deae probtemen binnen
afaienbare tijd bevredigende
optossingen kunnen worden ge
Vonden.
Conctueie van ie drie afteve
ringe~ ovep de sptijtstof~Y

ctus ~s. dat het op steeds
grotepe schaal, invoepen van
kepnenergie onaanvaardbare
risico's met sich meebpengt
Voor mens en mitièu.
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REFERENDA·
ZWARE NEDERLAAG VOOR INTERCOM BIJ
REFERENDUM IN ANDENNE (;BeISiä)

.Zondag 1 okt. was het dan eindelijk·
zover. Na een maandenlange indoktri
natiekampanje door Intercom(het
belgische priYé-elektriciteitsbedrijf
van oae baron ~pain, Electrobel,
Bank Brussel-Lambert en de Sooiéte
Générale) met talloze dure brochures,
een speoialepropagandabus en gratis
uitstapjes voor de bevolking naar
bestaande kerncentrales (wat hen- of
liever de ve~bruikers- alles bijeen
zo'n slordige 10 miljoen gekost heeft),
na de druk van de regering op de be
trokken gemeentebesturen om het refe
rendum te verbieden en na de ultime
oproep van Intercom aan de bevolking
om het referendum te boycotten, trok
ken' de inwoners (boven.de18 jaar)
van de waalse gemeenten Andenne en
Ohey ter stembus om zich uit, te
spreken over dè geplande vestiging van
een kerncentrale in. de streek.
De cijfers liegen er niet om, de be
volking wenst geen kerncentrale op
haar grondgebied.
Andenne: 12.343 stemme~ op 16.350
kiesgerechtigden: 75,12'/0 opkomst

83,99" NEE 10,92% JA
Oh~y: 1.916 stemmen op 2.445
kiesgereohtigden; 78,36% opkomst

. 89,97% NmE 7,46%· JA
Ret·blijkt dus ocfk dat de oproep Van
Intercom óm het referendum te boy
cotten maar zeer matig beantwoord is.
Als er 24.28% van de kiesgereohtigden
niet meestemt, dan wil dat trouwens
nog helemaal niet zeggen· dat dit per
centage het referen~um he~ft wille~

boycotten, men mQet ook rekening
houden met de zieken, dienstpliohtigen
en de ouden van daeen.
In een eerste reaktie wees de direk
teur van Intercom, Prof. van Damme,
erop dat het niet verwonderlijk is. dat
zoveel. mensen tegen st·emden, gezien de
uiterst intensieve kampanje door de
tegenstrevers van de kernenergie "die
langs het nuol~air debat een verande
~ing van de samenleving beogen".'Hier
bij dient opgem~rkt te worden dat deze'
propaganda nog geen twintigste heeft
gekost' van de propaganda door Intercom.
Ovex' die opposanten zei Van Damme
verder nog: "Door ons te willen ont-
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houden van de enérgie die we nodig
hebben bereiden ze de ~tQnomische en
sociale katastrofe voor~an Damme was
ook de ,,"olgende uitspraak: "Wij aan
zien dit·referendum als een getuigenis
zonder.konkrete inhoud want wij kunnen
tooh niets beslissen in ve~band met
een eventuele vestiging van een kern
centrale vóór 1980. Het verandert dus
niets aan een probleem dat zioh niet
stelt". Hij doelt hie.rmee op hetmo
ratorium dat in de regeringsverklaring
van 1977 aangaande de kernenergie
staat neergeschreven. JlMoratórium" ~il . ,
hier zeggen: Stopzetting van elk bouw
plan,vooraleer er een parlementair
debat is gehouden. Maar ondertussen
is dit fameuze debat steeds maar uit
gesteld, klaarblijkelijk onder zekere
druk. En de projekten worden gewoon
verder uitgewerkt. Intercom heeft
trouwens duidelijk een optie genomen
op een welomschreven terrein te '
Andenne. En wie zou er nu 10 miljoen
uitgeven aan propaganda voor "een
probleel!l dat zich niet steltil? ( •• ~)'

(Bevri.idin«spersagentschap, Leuvênt ; ..

REFERNDUM IN OOSTENRIJK

Op 5 nov. ~erd in Oostenrijk een re
ferendum over het al dan niet in ge
bruik stellen van de reeds gebouwde
kerncentrale te Zwentendorf gehouden.
De uitslag is op ~e dag dat we dit
schrijven nQg niét bekend, maar U
zult hem ondertussen wel kennen.
De werkgroep "Nei~ zu Zwentendort"
ko5rdinèert de akties om Nee te doen
stemmen. Ze organiseerde daartoe eeh
symposium, filmvoorstellingen, affi
cheakties e.d. Ook een internationale
kaartenaktie (naar oostenrijkse bur~
gers toe) wilde men ,op poten zetten,
maar dat i~ gedeeltelijk mislukt om
technische redenen. Ook de atoom
lobby was natuurlijk zeer aktief en
agressief. Bondskanselier Kreisky
deed daar volop aan mee. Rij schold
part,ij~enoten van he. (sociaal-demo
kraten) die tegen kernenergie zijn
uit voor reaktionairen en nazi.
Van je 'partijleider moet je ft maar
hebben. Een uitvoerige analyse. van de
kampagnes en de uitslag, hoe 'die ook
·zal zijn, is voor ons onontbeerlijk
om te on4erzoeken welke krachte~ een
referendum losmaakt en hoe die te
we:uJc gaat. .



PLUTONIUM IN DRINKWJ\TER .NOG

GEVAARLIJKER DAN U AL WIST ~.

Recente proeven met ratten Mbben
aangetoond, dat de opname van plu
tonium in de lever en in de botten
150x hoger is, dan voorheen was
aangenomen. Voorwaarde hiervoor i~

wel dat het plutonium in een meer
geoxideerde toestand is dan waarbij
hét gewoonlijk voorkomt.N.I.
Pu. 6+ i.p.v. Pu. 4+
Deze oxidatie komt o.a. tot stand
door chloor. Bij dedrinkwaterbe
reiding wordt Juist chloor gebruikt,
om algen en bacterieêngroei tegen
te gaan •.
De Internationale Commi$sie voor
Radiologische Bescherming (ICRP)
heeft in 1965 een norm vastgesteld
voor de maximaal toelaatbare hoe
veelheid plutonium in voedsel e.d.
Zij gingen hierbij uit van een op
namefactor in het maagdarmltanaal
van 3xJO-5• Dezf;! factor geldt ech
ter alleen voor het Pu.4+.
De commissie wist wel, dat Pu. 6+
veel beter werd opgenomen en dat
chloor Pu. 4+ tot Pu. 6+ kan oxi
deren, maar ze achtten deze infor
matie niet van belang.
De proeven waren n.l.gedaan in
extreem hoge concentraties van
chloor en van Pu. 6+ en bovendien
bij SOoC.
In plaats van zelf proeven te nemen
of op z'n ainst een grote terug
houdèndheid te tonen, hebben ze op
gr,ond van andere proeven aangenomen
dat hun norm juist was•

. Bovengenoetnde proeven z.ijn bij de
normale teaperatuur en de chloor
eoncentratie, die voor drinkwater
gebruikelijk is, uitgevoerd.
Uit de proeven is gebleken, dat
binneb 24 uur 70% van de aattwezige
Pu. 4+ ionen tot Pu. 6+ worden ge
oxideerd. Op grond hiervan is het
duidelijk, dat de norm zal aoeten
worden verscherpt. Over hoe scherp
de nieuwe norm aoet worden zijn de
geleerden het nog niet eens.
Uit de proeven zOU men kunnen con
cluderen, dat de norm 100 tot 1000
maal zo streng aoet worden.
De ICRP stelt echter dat de nieuwe
proeven onder uiterst onwaarschijn
lijke oastandigheden zijn uitge
voerde
De ratten hebben n.l. een tijd lang

.geen eten gehad.

Bovendien hadden de dieren het Pu.6+
in een oplossing gekregen,waarin
een andere .stof zat die eerder geredu
ceerd werd dan het Pu. 6+. Hiermee re
kening houdend stelt de commissie voor
de nora 2 tot 3 au.l zo streng te maken.
Aan de veilige kant blijven is er niet
bij.
Wij vragen ons echter af, of er inder
daadnormen gesteld aogen worden a.b.t.
toelaatbare hoeveelheden plutonium,
waar dan ook in aanwezig.
Als nu al dergelijke normen gesteld
worden, dan betekent dat, dat de be
treffende instanties, regeringen e.d.
er van uit gaan, dat vroeg of laat
plutonium in onze directe omgeving zal
gasn voorkomen.
Wj.j willen 8"n plutonium in ons mi;lieu~

Of er nu I op de ailjoen of 1 op de 1000
mensen per jaar dood gaan aan plutoniua,
Bet is en blij ft een aisdaad tegen de
mensheid~

Geraadpleegde literatuur: Science vol. 201
15-9-197S.
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KERNCENTRALES IN SPANJE·

·14

In 197; nam de spaanse rege
ring een energieplan, aan dat
voorzag in 36 draaiende kern
,oentrales in 198;, aamen zo'n
34.000 MW. Hiermee zou 't nog
ruim v66r Frankrijk komen te
liggen in de atoomenergierac~

(zie EDZW 3/3). Dit jaar hee~
de regering echter op grond
van tegenvallende resultaten,
vertragingen en verzet van de
bevolking deze plannen aan
zienlijk teruggeschroefd.
Er zullen nu "slechts" 16 of
17 kerncentrales moeten func
tioneren in dat jaar. Drie
daarvan draaien al, 4 zijn
vrijwel klaar en 3 anderen
komen binnen twee jaar af.
Gezamenlijk hebben ze een
vermogen van ongeveer 15.000
MW.
Alle centrales worden gebouwd
door buitenlandse bedrijven:
11 ~oor Westinghouse (V.S.),
4 door General Electric (V.SJt2 door de KlU (West-Duitsland),
en 1 door een frans bedrijf.
De franse reaktor is ook ge
deeltelijk in handen Van een
frans elektriciteitsbedrijf.
Het is een Gas-grafietreaktor
(GCR). 13 centrales zijn/worden
Drukwaterreaktoren (PWR) en de
overige 4 (die van G.E.) zijn!
worden Kokend-waterreaktoren
(BWR) •
De bui~enlandse hoofdaannemers
hebben eveneens een stevige
poot in de voornaamste onder
aannemer Equipos Nucleuee SA.

Vaneen onafhankelijke spaanse
nuOleaire industrie is dus
geen sprake. Dit komt overeen
met het globale beeld van de
spaanse industrie.
Spanje is tijd.ens het Franco
tijdperk een vrij jachtgebied
geweest voor buitenlandse in
vesteerders. Na een periode
waarin Franco z'n land geheel
autarkisch (zelfvoorzienend)
probeerde te maken gooide hij
in de vijftiger jaren het land
namelijk open voor buitenland_
se bedrijven. Vooral amerika
nen gingen de sleutelsektoren
van de ekonomie innemen. Zo
hebben ze een belangrijk aan
deel in de (pa:,-tikuliere) ele.k
trioiteitsbedrijven en beheer
sen Westinghouse, Generat Eleo
tric en Babcook & Wilcox de
apparatenbouw voor de energie
voorziening (ook niet-nUCleair)
De spaanse kapitalisten 8pel~n

hierbij vooral een diendende
rol. Het spaanse bal1kkapitaal
dat door Franco tegen .buité.n
landse konkurrentie besohermd
werd, zorgt voor de centen bij
grote projekten en doet mee in
door amerikanen overheerste be
drijven. Vooral de twee grote
baskische banken, Banco de
Viscaya en Banco de Bilbao
zijn van belang.
Bovendien zorgt de spaanse
staat voor de Onrendabele on
derdelen van de splijtstofcy-

Het voorlopige tijdsschema
van het nieuwe energieplan:'

reeds werkend
o Zorita, PWR, 160M\Y, v.a. 1968
o Garona, BWR, 469MW, v.a. 1971
o Vandellos-1, GCR, 480MW,

v .u , 1973

In 1978
o Almaraz-1, PWR, 930MW
o Almaraz-2, PWR, 930MW
o Asco-1, PWR, 930MW
o Lemoniz-1, PWR, 930MW (door

de bomaanslag van de ETA op
17-3-78 wordt dit wel 1979)

In 1979
os:rlemoniz-2, PWR, 930MW
o Asco-2, PWR, 930MW

In 1980
o COfrentes, DIR, 975M"

ln 1981
o Sayago, PIR, 10000
o Valdeoaballeros-1, PWR,

10000

clus. Het zoeken naar en delven
van het spaanse uranium (Spanje
zou voor 2~ in z'n eigen be
hoeften kull.llen voorzien) en de
afvalopslag wordt gedaan door
de ENUSA, waar de staat 60%
aandelen in heeft en een 7tal
elektriciteitsbedrijven de
overige 4~. Deze ENU6A zorgt
ook VOor de import van uranium
en heeft bijVOorbeeld met Rus
land een kontrakt afgesloten
dat erin voorziet dat de S.U.
van nu tot 2000 spaans uranium
zal verrijken.
De ENU6A doet ook mee aan het
Eurodif-projekt in Tricastin
(Frankrijk).

Ook het leger speelt (natuur
lijk) een rol in de atoom
industrie). Ze domineert de

en NllCioNImi'"

8 enClCIMCrUCCIón .

In 1982
o Trillo-1, PWR, 1032MW
o Valdecaballeros-2, PWR,

10000
o Jove, PWR, 1000MW
o Vandellos-2, PWR, 1000MW

In 1983
o Vandellos-3, PWR, 1000MW

In 1986
o Trillo-2, PWR, 1032MW
o Verder zijn er nog 19

oentrales geprojekteerd,
maar het is niet duidelijk
wanneer die er nu moeten
komen.

In Soria staat het
Centro Investigaci6n van de
Junta de Energia Nuclear
(onderzoekscentrum dus).

Junta de Energfa Nuclear (de
Atoomenergie Commissie) en
werkt aan een onderzoekscentrum
waar plutonium gefabriceerd
moet worden voor de spaanse
atoombom (Spanje heeft, voor
wie daarin ge!nteresseerd is,
het NPVverdrag niet ondertekent)

Tegen dit verbond van (voorna~
melijk) amerikaans kapitaal en
de spaanse machthebbers komt
steeds meer verzet. De eerste
drie kerncentrales konden nog
vrij ongehinderd in gebruikgé
steld worden, maar nu is dat
wel anders. Bij vrijwel alle
bouwplaatsen wordt aktie ge
voerd.
Er zitten een aantal interes~

sante kanten aan deze strijd
in Spànje;



-De stri3d tege~ kernoent~ales
is een onderdeel van de strijd
tegen het centralistische
staatsapparaat dat Franco
heeft nagelaten. In navolging
van Baskenland en Oataloni.
eisen de overige 'regios de
autonomie voor zich op. Ze
zetten zich af. tegeJl "Madrid".
In een dergelijke sfeer is het
veel vanzelfsprekender soli
dair te zijn met dorpen die
vlakbij een kerncentrale krij
gen en die ni~t willen. Zo
wordt de anti-kernenergie
strijd opgenome~ in de strijd
voor zelfbeschikking van de
regio.. In Baekenland resul
teerde ·dit al in twee demon
straties van 150.000 mensell
tegen de bouw van twee centra
les in Lemoniz. laar ook in
Oatalonil, Extremadura en
Galicil kon zo de beweging

snel lroeien.
-In Sp~3e speelt de arbeiders
beweging een veel grotere rol
in a'eze strijd dan bij ons.
Spanje iSJîeen Bestabiliseerde
aemokra.tie en de arbèidërs"-
hebben er.en hoger politiek
bewustzijn. Ze zijn arm, de
éoeiale voórzieningen zijn
slecht, ae individuele vrij
heid ver te zoeken. Veel meer
dan bij ons ieeft er dan ook
het gevoel dat alles wat ae
staat zegt l,ugens zi3n en wat
ae staat doet alleen maar ae
bazen ten goede kan komen.
Het nOl steeds verbieden en
met rubber-(en soms eohte)
kogels uiteenjagen van vreed
same demonstraties geeft dit
levoel nog. extra voedsel. Het
is dan ook geen wonder dat cI.e
arbeide~s zioh ook in de anti
kernenergiestrijd weren.

Wel spelen hier ook de onver
mi3deli3ke diskussies over de
veiligheid van "sooialistische"
kerncentrales. De POE (de Oom
munistische partij) biJvoor
beeld li3kt op het standpunt
te staan dat kerncentrales
onder werkel~3k demokratische
kontrole veilig kunnen zijn.
Maar zeker i8 vpor alle linkse
mensen dat kerncentrales
onder Franco of Suarez onveilig
zijn en ongewenst I En daarom
kunnen zij '~n front makan.

-De atstanden en het slec~Le
openbare.vervoer, maar ook het
regionalisme bemoeilijkten
kontakten en samenwerking tus
~en groepen uit het hele land.
~ dit jaar zijn er initia
tieven genomen tot een lande
lijk overleg en een gezamen
liJke kampagne voor een
moratorium van 5 Jaar.

,GROEPSWE.RK :

Vi,a ons. blad ":Radio~aktiét" houden we
onz~ lezertjes op de hoogte van inter~
nationale ontwikkelingen die zich
voordoen op het anti-kernenergietront.
Mondiale bewustmaking cius, waar we
maar hoogst zelden reakties op ontvan-'
gen.

Met strijdbare groeten, SSKKRaarlem

SSKDEN WG TEGD ALARMPLAN
De 'S~n Haag heeft bij de gemeente

. gereageerd op het rampenplan van de~'

ze. gemeente n-n Haag. Dit plan komt
erop neer bij rampen KALM te blijven.
De SSKDenBaag ~chrijft in een uit~

. gebreide reaktie over de moeilijk~

hed~n die de gemee~te over he~ hoofd
ziet, zoals psyohologisohe problemen,
de spanning die optreedt als gezinnen
t~jdens.derampniet bij elkaar zijn,
de mensen die in het verkeer zitten,

enz .. Geen, rekening word-t gehouden met
het probleem van 'zuurstofgebrek dat
:optreedt als bij windstil weer bijv.
.een chloorwolk boven. de stad blijft
haQgen. Het plan houdt,·tot slot,
ge!911 rekening me:f; kernraJllpen die kun
nen voorkomen al~ er op de Maasvlakte
eenkernoen~rale gaat werken. De
gemeente wordt dan ook gevraagd zo'n
kerncentrale te bestrijden.
Vol~edige brief verkrijgbaar bij
de SSKDen Haag.

BERICH'!EN UIT .lLURLEM
· De SSK in Haarlem bestaat momenteel
uit een vijttiental "aktivisten·" die
niet ingedeeld zijn in s~ecifieke

deeltaken maar ~o mogelijk ~un bijdr$~

ge leveren aan de voorkomende werk~
zaamhe.den als bemannen van lekt~~r..
stand; verspreiden; afvaardiging naar
Utrecht; rondgaan'met handtekeningen~

lijs~en, enz.
· We hebben deze groei ook te 4anken aan

de bundeling yan aktiviteiten met de
-Ijmond waarmee we de demonstratie had~

deri georganiseerd tegen het storten
van radioaktiet afval in' zee. Dit is
een typisch regionaal gebeuren omdat
het gebéurt. v8Jluit .Ijmuiden en de
wagons vanui~ Petten aankom~n op het

· Hoogoventerrein. ·Deze aktie wordt
voortgezet.
'Waar de mogelijkheden worden gebode~

voorlichting·te.geven over. de gevaren
en onw.ens-elijlcheid van kernenergie .
grijpen we die aan zoals op vormings~

'centra, sèholen (nog zeer matig) of
organisaties die hierom verzoeken
(IKV, PvdA) • .
Met de aansluiting van Ijmond is auto.
maUe:s het front verbree·d doch niet
verlegd van onze betrokkenheid .et
de problemen die ingebouwd zitten
in het'systeem van de groei~ekonomie;

negatie van welzijnsfaktoren en de
verpesting van het milieu. We denken
slechts aan de Voorhaven; Uitbreiding .
van HoogovensJ stiohting'van Noronstad.

• ..
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it artikel namen we over uit de Zuid
ederlandse Energiekrant, verkrijgbaar
ij het PEK in Tilburg.

Ellen G. is in de wandeling be
ter bekend onder de naam L.N.G.,
"Liquified Natural Gas", of op
z'n nederlands: vloeibaar (ge
maakt) aardgas.
De kwestie LNG vormt het zoveel
ste hoofdstuk in de wildwest
serie "energiebeleid". De zo
veelste misser, het zoveelste
voorbeeld dat er van beleid geen
sprake is.
In deze LNGzaak schijnt de regering
niet te kunnen bedenken dat het veel
goedkoper, veiliger en gemak
kelijker zou zijn om bv. met
Italië een ruilkontrakt te
sluiten, waarbij Italie het
door ons gekochte Algerijnse
aardgas ontvangt en wij ons
Gronings aardgas zelf houden
(dat anders toch maar naar
Italie uitgevoerd zou worden).
Mogelijkheden om tot een der
gelijke overeenkomst te komen.
zijn wel degelijk aanwezig.
Waar gaat 't om?
In oktober 1977 sloot Lubbers
een geheim kontrakt met de
algerijnse maatschappij 80
natrach voor de levering van
80 miljard m3 aardgas over de
periode 1985-2005. De reden
is duidelijk: in de jaren '90
komen we krap te zitten in
ons Gronings aardgas •••
Het bewuste algerijnse aard-

gas zal per tankers worden
aangevoerd vanui·t Alger i je •••
naar de Eemshaven. Om het
volume te verkleinen wordt
het gas vloeibaar gemaakt bij
een temperatuur van - 1630C:
elke M3 wordt op die manier
600 keer kleiner ••••en daarin
zit juist de grote gevaarbron:
als het vloeibare gas - om
welke reden dan ook - ontsnapt
(uit een tanker, of bij de aan
landing), ontstaat er een ex
plosie, waarbij een kernbom
zich nog zou verschrikken ••.

Enkele karakteristieken •••
• bij aanraking van LNG vriest
men ogenblikkelijk dood
• LNG verdunt de zuurstof in
de lucht zodanig dat elk le
vend wezen daar in de buurt
stikt
• LNG is zwaarder dan lucht,
zodat het naar de grond daalt
• eenmaal ontvlamd, schiet de
vlam van LNG razendsnel terug
naar het centrum van de wolk
• er is geen blusmiddel bekend
dat is opgewassen tegen LNG
vuur
• brandend LNG ontketent een
vuurstorm die gepaard gaat met
hevige windvlagen in de rich
ting van de vuurhaard
• wanner LNG in aanraking
komt met water, explodeert 't
zonder vlammen te veroorzaken.
Geen mens weet hoe dat in z'n
werk gaat.

V.1'VDi~ .,



In november 177 hebben wij in deze krant
een oproep gedaan om geld over- te maken
voor de slachtoffers van de demonstratie
te Malville ~Frankrijk, juli 1977) tegen
dè bouw van de Super Phenix snelle kweek
reaktor. Tijdens die demonstratie is er
op npgal brute wijze opgetrédendoor de
franse oproerpolitie. Als gevolg van het
lukraak werpen van traangasgra~tenvielen
er één dode en talloze zwaargewonden••••
De behandeling van de gewonden kost ont
zettend veel geld (arm,.. en beenprotheses) ,
en daar~ast lopen er nog een aantal prP
cessen tegen de "terroristen" (althanliJ
zo worden de demonstranten genoemd).
Op de eerste oproep (in diverse krantjes
en baaldjes zoals deze) werd in Nederland
in totaal f 7.567,50 overgeJDil8kt op het
gironummer van Fonds Slachtoffers Mal
ville. Waarvoorhartelljk ~nk••••••••

•
ELLEN G.
-zomaar een voorbeeld·---------~

Op 20 oktober 1944 scheurde
een van de 4 LNG tanks in Cle
veland (USA). De tank was _3
jaar tevoren in gebruik genomen.
Miljoenen liters LNG stroomden
in de tankgracht, die uit voor
zorg keurig netjes, maar helaas
niet diep genoeg gegraven was,
De ijskoude vloeistof stroomde
moordend de straten van het
stadje in. Toen hij uiteinde
lijk vlam vatte, schoten de
vlammen 800 meter de lucht in.
130 doden, 300 gewonden en
14.000 daklozen. De kans op
eeamdnd~rge11i02f2ongelUk was ge-
ra _ op - •••••

LNG MAG NIET:
-vanwege de talloze onbekende
en levensgrote problemen en
gevaren
LNG-HOEFT NIET:
-omdat er talloze alternatie
ven zijn, die niet bekeken
worden door de Minister:

- aanvoer vi~ pijplijnen
- aardgas van de Noordzee

- (dat nu doodleuk wordt
afgefakkeld/verbrand)

Uit briefwisselingen met de mensen
in Malville is gebleken, dat er
nog erg veel geld nodig is -voor
de definitievlii! protheses voor
Michel Granjean (been) en Man
fred Schulte (hand), en om de
proceskosten te kunnen betalen.
Daar~ hebben de nederlandse
initiatiefneemsters - Mieke
Boskman en Lot Schouten - be
sloten om door te gaan tot
beqin december. Eind 1 78 ho-
pen zij het alsnog gestorte
bedrag (inklus;i.ef rente) over
te makért naar Malville, en
het fonds op te heffen••••
Nogmaals: "'9 3149ZiQ
t.n.v. penn~nqm. F~ s
Slachtoffers Malville,
te Eindhoven•

WAT DAN ~L ????????????
Zoals wij in de ZER-krant
al vaker hebben aangetoond,
bestaat er in dit land (en
in de meeste landen) g"n
energiebeleid.
Het is toch duidelijk dat
ook ~et algerijnse aardgas
op zeker mOll\ent opraakt •••
En dan moeten we maar weer
iets nieuws verzinnen.
Als de overheid gewoonweg
eens uitgaat van het idee
dat alle grondstoffen "eindig
zijn" (66~ uranium::), en
vandaaruit een -andere visie
ontw~rpt, zal ze tbt de
slotsom moeten komen dat
er maar "n duidelijke weg
open liqtz de toepassing
van milieuvriendelijke,
kleinschalige, eeuwige
enérqiepronnen.
ELLEN G. is daarom een uiterst
~evaarlijke meid, omdat
lij ons energiebeleid voor

_de eerstkanende 30 jaar
ophangt ~an (vloeibaar)
aardgas. Maar wat qebeurt
er ·dàarna?

Literatuur over LNG:
o Milieudefénsie, sept. 178

o De invoer van aardqas,
Werkgroep Noordzee, post-
bus 90, Harlinqèn. .-..
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lng australië
Persbericht

AANVOER VLOEIBAAR AARDGAS GtféN

ALTERNATIEF VOOR ENERGIEVOORZIENING

EEN OPGEJAAGD VOLK: DE ABORIGINALS

Australië heeft grote uraniumvoorraden.
Deze voorraden liggen gedeeltelijk in
de reservaten van de corspronkelijke
bevolking. De australische regering
heeft deze mensen, Aboriginals genaamd,
willen omkopen, maar daar voelden zij
niets voor. Hun kultuur kenmerkt zich
door een diepe gebondenheid met de
natuur en een gebrek aan belangstelling
voor materiële goederen en de westerse
consumptiemaatschappij. Zij verzetten
zich dus. Ze werden hierin gesteund
door een breed front van aktiegroepen
en vakbonden, die een harde strijd
voeren. De oonservatieve regering
die vorig jaar de sooialistische
verjoeg volgt echter een harde lijn.
Onteigenen en verjagen, zo wil men
het uranium bereiken en aan het buiten
land verpatsen, onder andere aan Neder
la.nd.
Eind oktober waren enkele Aboriginals
in Nederland om wat meer bekendheid
aan hun strijd te geven. Zij maakten
een toe~nee, die echter jammerlijk
mislukt is omdat de organiserende
instantie in Nederland, de X-Ybeweging
geen samenwerking zocht met de anti
kernenergiebeweging , maar de Aborigi
nals vooral gebruikte als reklame voor
hun eigen club. Eind november haalt
het LEK en WISE ze nog terug (ze blij
ven voorlopig in Europa) om dan wat
meer bekendheid aan hun treurige ver
haal te kunnen geven.

Verdere inlichtingen: WISE, 2e Wetering
plantsoen 9, Amsterdam, 020-221369.

LEKjLSSK23-10-78

De definitieve beslissing over de
aanvoer van vloeibaar aardgas (LNG)
mag pas plaatsvinden na een diskussie
met de nederlandse bevolking over het
gehele energiebeleid.
In een verklaring aan de Tweede Kamer.,
die deze week over de aanvoer en
plaats van vloeibaar aardgas debatteert,
concluderen het Landelijk Ene.rgie
Komitee en de Landelijke Stroomgroep
Stop Kernenergie dat de aanvoer van het
LNG géén altexnatief kan zijn voo~

eventuele tekorten in lieenergievoor
ziening. De tot nu toe door de regering
gevolgde procedure is ondemokratisoh
en onvoldoende, aldus de organisaties.
Er is alléén gediskussieerd over de
plaats waar het vloeibaar aardgas
binnengevoerd zou moeten worden en
niet over de vraag of wij dit aardgas
nodig hebben, nooh over de vraag of er
geen betere alternatieven zijn.
Met de aanlanding en aanvoer van vloei
baar aardgas in de Eemsmond is de
werkgelegenheid in Groningen niet ge
red. De werkgelegenheid is slechts van
tijdelijke aard. En de industrie die
zich als gevolg van de aanvoer mis
schien in Groningen zal vestigen zal
voornamelijk uit de petrochemisohe
industrie afkomstig zijn: een groot
schalige en kapitaalsintensieve indu
strie met weinig arbeidsplaatsen. De
gevaren voor de groningse bevolking
worden slechts vergroot.
De risikos die uit de aanvoer voort
vloeien zijn onaanvaardbaar voor het
LEK en de LSSK. Ongelukken bij aan
varingen, strandingen en bij de over
slag van het aardgas naar de terminal
zijn niet uitgesloten. Enorme explosies
kunnen het gevolg zijn.
Ongel~ken die van een dusdanige om
vang zijn en die een enorme aantasting
voor het Waddenzeegebied betekenen
zijn redenen om vooralsnog neen te
zeggen tegen LNG. -
De organisaties hebben de Kamer de
verklaring aan de vooravond van het
Kamerdebat overhandigd (samen met de
eerste 6000 in Groningen opgehaalde
handtekeningen).
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k.e.-discussie
STUDIEWEEKEND SNELLE KWEEKREAKTOR

Op 8,9 en 10 sept. j.l. vond er in
het nabij Karlsruhe gelegen Bad Reren
alb een bijeenkomst plaats met als
thema "hebben we de snelle kweek
reaktor nodig?". 5 VOO:L'- en 5 tegen
standers kruisten de degens voor 125
mensen. De voorstanders kwamen van het
Xernforsohungszentrum in Karlsruhe (4)
en de RW AG. (elektrioiteitsbedrijf
dat Kalkar laat bouwen). Zij probeer
den ~eer met eindeloze oijferpraatjes
en de verhalen over werkgelegenheid
de kritici de mond te snoeren.
De tegenstanders, o.a. de advokaat S•

. de Wit Van het Xalkarprooes kwamen
met ~aardevolle, meer op kwalitatieve
gegevens berustende argumenten en
feiten. Een greep hieruit:
De duitse industrie zou, als ze haar
afvalwarmte daarvoor zou gebruiken,
~1.000 MW. ofwel 7 oentrales van het
type Biblis kunnen leveren aan het
openbare net. Dus de BRD zou daardoor
geen enkele kernoentrale meer nodig
he'Qben.
Volgens Friedhelm Solms van een
evangelische onderzoeksgroep (nST)
te Heidelberg zal er binnen 10 jaar
een Boed georganiseerde zwarte markt
voor atoombomIiiateriaal zijn ontstaan.
na laatste jaren is er in Europa al
twee keer onafhankelijk Van elkaar
plutonium te koop aangeboden. Hoe
gemakkelijk een ramp met een kern
reaktor veroorzaakt kan worden vertel
de hij eveneens: Door 1 of 2 personen
is vanaf één km afstand van de reaktor
een anti-tankwapen af te vuren, dat

Izich een weg kan boren door 150c....
tdik beton, terwijl de dikte van de
'wand van de onder hpge druk staande
lioht~aterreaktorslechts50 cm. is.
Folte'r Thamm, pedagogisoh leider van
eén volwassenen-vormingsinstituu.t,
gaf een goed inzicht in de maatschap
pelijke en psychosociale krisis waarin
de ontwikke'ling van de kernenergie
ons (ge)stort (heeft). Dit verhaal iS,
evenals een totaaloverzicht van het
weekend, bij- Jan v.d. Sluis, SSK-Den
Haag., verkrijgbaar.
Tijdens de forumdiskussie aan het
slot beklaagde iemand zich ove.r de
geheimzinnigdoenerij, bijvoorbeeld in
het geval van BrunsbUttel een paar
~anden geleden, waarbij radioaktieve
stoom on~snapte (zie ook EDZW 3/4).

Karl-Ohristof Stade (natriumschei
kundige en technoloog bij de KNK-2,
een kleine snelle kweekreaktor bij
Xsrlsruhe) toonde daarop een kopie
van de Frankfurter Rundschau van 31
juli '18 waarin naar zijn mening vol
doende gedetailleerde informatie over
het ongeval stond. Dit artikel was
echte.r gebaseerd op een uitgelekt
rapport van het Ministerie van Binnen
landse Zaken. Toen Roland Kollert
(Kalkarprocesgroep Duitsland) hem
daarop opmerkzaam maakte lag bijna
de hele zaal dubbel van het lachen.
Stade ~as hierna verder zwijgzaam,
nadat hij ,. onder nog grotere hilari
teit. nog opmerkte dat het dan eigen
lijk om een illegale publikatie ging.

no-nee
AL~O strijd gaat do~r

Twente legt zi.ch niet neer bij de
besluiten Van de regering en de kamèr
om de ua uitte breiden. Het Twents
Energie Komitee, tot stand gekomen
tijdens de voorbereidingen voor de ma
massale demonstratie in Almelo 4 maart
j.l. gaan door met hun en on~El strijd.
Middels een handtekeningen annex
krantenverspreidingsaktie probeert ze
erachter te komen hoe men in Twente
over de uitbreiding van de ua denkt.
Voorlopig valt in te schatten dat de
betoging van 4 maart j.l. in ieder ge
val de diskussie heeft gestimuleerd en
duidelijkheid geschapèn heeft. Waren
vorig jaar de meeste mensen nog onver
sohillig over deze zaak, nu heeft bij
na iedereen een duidelijke mening,
voor of tegen.
De akties van het TEK moet de mensen
duidelijk maken dat de strijd pas beg
begint. De voormalige Almelo Voorbe,..
reidende Vergadering op 2 september
was het erover eens dat nieuwe akties
vanuit een tentenkamp in de. buurt van
de ua gevoerd moeten ~orden. Hieraan
wordt nu, vooral door het TEK gewerkt.
In dit kamp zullen allerlei energie
evenementen plaatsvinden en zal gedis
cussieerd worden over het vervolg van
de strijd. De twenten zullen op aller
lei manieren bij de strijd betrokken
worden. WANT ALMELO MAG NIET DOORGAAN
(kranten verkrijgbaar bij het TEK).

1
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TECHNOKRATEN BEHEERSEN SYMPOSIUM
OVER ZONNE-ENERGIE

Symposium in Wageningen
Centraal in het op 21 en 22 septem
ber van dit jaar in Wageningen ge
houden symposium over "Zonne-energie
en groene grondstoffen" stond de vraag
in hoeverre de land- en bosbouw vol
doende grondstoffen zouden kun.en
leveren om in Ude U energiebehoefte
te kunnen voorzien. De meeste spre
kers gingen daarbi j uit van de we
reldenergie behoefte op dit moment
en een groei daarvan in de toekomst:
W.J. Beek van de Stichting Toekomst
beeld der Teohniek( en de Unilever
direktie) ging bij voorbeeld uit van
3~ ekonomische groei per jaar, wat
minstens gepaard zou gaan met 310
toename van het energieverbruik per
jaar. Hij baseerde deze groeicijfers
op EEG verwaohtingen.
Vaak werd er clan ook nog geredeneerd
alBof é'n enkele nieuwe energiebron
de totale werelidenergiebehoefte zou
moeten kunnen dekken. Op zo In manier
wordt bij voorbeeld ook vaak gepro
beerd om het gebruik van windenergie.
in Nederland tegen te werken.

Wanneer helpen alle kleine beetjes?
Het motto ualle be~tjes helpen"
kwam veel naar voren. De Wageningse
Studentenvereniging Ceres (het
vroegere' corps) Bcheen het kongrellJ
ook ond.er dit motto georganiseerd te
hebben. De sprekers hadden eohter
weinig of geen aandacht voor klein~

schaligheid, en zeker niet in Neder
land. of Europa. Vooral de twee
sprekers van de Landbouwhogeschool
schenen alleen maar in grootschalige
oplossingen te lamnen denken. Zo
werd door de Wit de mogelijkheid van
het gebruik van biologisch materiaal
in Nederland afgemeten aan de eis
om de 800 Megawat~ centrale in Lely
stad ermee te kunnen stoken (ter ver
gelijking: de kerncentrale in Borsele
heeft een vermogen van 450 MegaWatt).
Pas in de diskussie met de tweede
Wageninger Bruin kwam naar voren dat
elektrioiteitsproduktie op kleine
schaal in Nederland uit door gisting
van afval verkregen metaan (ook ekono
misc~ zinvol vas.
Een kans aan kleine beetjes werd wel

gegeven door de Engelsman Spedding
en door professor Tims van de Vrije
Universiteit te Amsterdam.

Deze waren in ieder geval begaan met
lokale situaties in ontwikkelingslan
den. Zodra echter de positie van het
industrHHe Europa ter sprake kwam
hield bij voorbeeld ook Tims zich op
de vlakte, zeggende dat hij daarin niet
deskundig zou zijn.
De ekonomische maahtsbelangen van het
kapitalistische westen werden ongemoeid
gelaten, de "kleine beetjes" zullen
als we niet oppassen gauw verdrinken
in het grootschalig streven naar meer
macht van de (uitgenodigde) technokraten.

Verspilde energie
De zaal waarin de bijeenkomst werd ge
houden had geen enkel raam: alleen ver
lichting door kunstlicht dus. Bovendien
was de airconditioning ervan berekend
op roken( extra sterk dus).
De kosten van het symposium bedroegen
f20,- • Daarvoor kreeg iedere deelnemer
(ster) een luxe map met een pen en een
schrijfblok merk "Rabobank", verder van
deze bank nog eens 4 boekjes met op twee
daarvan de spreuk "Rembrandt country is
Rabobank country". Daarnaast nog wat fol
ders van industrieen o.a. van de Unie
van Kunstmestfabrieken en tenslotte het
begeleidende symposiumboekje, waarin naas1
het programma een "achtergrondartikel"
van de risikoanalist Alderhout, verbonden
aan het kernenergiecentrum in Mol en aan
de "Arnhemse instelli,ngen"(SEP enz.). Op
grond van ingewikkeld statistisch werk vu
één Canadees komt hij tot de konklusie dat
kernenergie op aardgas na de veiligste
energiebron is die er bestaat. Meneer
Alderhout zat niet in het forum aan het
eind, onze vragen erover, die op schrift
moesten worden ingediend konden wegens
tijdgebrek "helaas" niet meer worden be
handeld. Gelukkig hebben we hem nog wel
persoonlijk onze mening kunnen zeggen.
Een goed stuk over de waarde van risiko
analyse staat in "Intermediair" vu 8
september 1978 onder de titel:"Bestaan
maatschappelijk aanvaardbare risikots?"

Treurig was ook dat het Wagenings Energie
Komitee geen toestemming had gekregen in
de pauzes materiaal te verkopen: na aan
dringen konden wij wel materiaal van de
Stroomgroep Den Haag neerleggen.

Volgens Koenen is de oorspronkelijke be
tekenis van symposium "drinkgelag met ta.
felgesprekken" Ik hoop dat nadenken hier
over tot een fundamenteel andere aanpak
zal leiden.

Jan v.d. Sluis



NIEUWE PLANNEN:
KALKAR BLIJFT GEVAARLIJK Jan v.d. Sluis
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Hierbij blijft het mogelijk dat pluto
nium in fijn verdeelde vom in de at
mosfeer terecht zou komen en
daarmee een ramp ZOU veroorzaken.

Natrium-koeling

Ook de natrium-koeling blijft. Behalve
het chemische gevaar, wat dit met zich
meebrengt, geeft dit ook een extra gevaar
van radioaktieve straling. In het natri
um, dat de reaktorkern koelt wordt het
radioaktieve natrium-24 én het radioak
tieve natrium-22 gevormd.
Inmiddels is in de kleine snelle kweek
reaktor ICNIC-2 in Karlsruhe in de prak
tijk gebleken, da1 natrium-22 een groot
probleem vormt, omdat het zich ophoopt
in het koeloircuit.
In het geval van grote verwoestingen
aan de reaktor zal het natrium zowel
een chemische als een radioaktieve
bedreiging voor de omgeving blijven.

Pas geleden z1Jn er in de per$ nogal
wat berichten geweest over een
nieuw technisch konsept voor de
snelle kweekreaktor{o.a. De
Volkskrant van 28-9 en 6-10-1978
en de Rheinische Post van 28-9-18).
Het gaat om plannen van minister
Riemer, die gaat over Ekonomische
Zaken in Rijnland-Wes1ifalen, voor
de snelle kweekreaktor in Kalkar.
Riemer is ~~n van de ministers, die
in deze Westduitse deelstaat verant
woordelijk is voor het afgeven van
bouwvergunningen voor Kalkar.

Angst voor plutoniumekonomie

Riemer schijnt bang te zijn voor
de plutoniumekonomie en hoopt die
met technische veranderingen in
Kalkar wat verder van zich af te schui
ven. Hij presenteert daartoe zijn
nieuwe ontwerp voor de Kalkarreaktor
bijna als een stukje sociaal
maatsohappelijk werkl want wie zou
er nu iets kunnen hebben tegen een
"plutoniumvernietigingsmaohine"~

Wat verandert er?

In feite houdt de Kalkar reaktor
alle eigenschappen, die die tot dUB
ver al had. D.w.z. het blijft een
snelle reaktor en hij blijft kweken.
(Het begrip 'snel' slaat trouwens niet
op de snelheid wa~ee gekweekt wordt,
wel op de snelheid van de neutronen,
die in de reaktor vrijkomen).
Het enige dat verandert is dat er nu
geen plutonium meer gekweekt wordt,
maar uranium-233. Om dit te bereiken

. I zal in de mantel, die om de. kern

I
, van de reaktor zit, het geplande

uranium-238 moeten worden Tervangen
door thorium.

De gevaarlijke kern

De kern van de reaktor blijft opge
bouwd uit splijtstofstaven, die ge
vuld zijn met een mengsel van uranium
oxide en plutoniumoxide. Deze kern
houdt al zijn gevaarlijke eigensohap
pen, waardoor er nog steeds mogelijk
heden blijven voor nukleaire explosies,
di. z'o sterk zijn, dat ze de reaktor
en zijn omhullingen kunn~n verwoesten.

t (zie de rapporten hierover van R.E.Webb)

Konklusies

Er zal net"fl.o wat minder plu:l;onium :worden
geproduceerd{zowel in de kern van de
snelle leweekreaktor als in de "gewone"
kernreaktoren zal de produktie van
plutonium gewoon doorgaan) wat een
klein liohtpuntje is.
Positief is dat het in werking stellea
van een plutoniumprodukt iemaohine wat
uitgestetd sou worden, als de plannen
van Riemer door zouden gaan.

Negatief is dat de reaktor in Kalkar
(bijna) net zo gevaarlijk zou blijven
als hij nu al wordt.

Proces

De advokaten in het Kalkarproces verwaoa.
ten een uitspraak van het Hoog
gerechtshof in Karlsruhe, die voo~ onB
negatief zal zijn.
D.w.s. dat niet erkend zal worden, dat
de Atoomwet , waarop de vergunningver
lening voor Kalkar berustte, on
grondwettelijk is.

Het proces van Boer Maas over de vei
ligheid van Kalkar kunnen we dan voor
jaar 1979 verwaohten. Ook met de nieuwe
technische ontwikkelingen in Kalkar
blijft de reaktor even onveilig en het
proces ertegen even belangrijk! t

i
j.
I
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1,20

5,00
2,00

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 risioo(Potma-nota)
(voor SSK-groepen bij afname van meerdere exs.)

~Ultra.centrifuge,uitgaveW&S,77-2
-Stop Ka.lkarboek,textboek + foto's Kalkardemo.
-Energie Educatief,deelt je 1 t/m 4
-Ecclesia-brochure 'Het Dilemma van de Kernenergie',

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

-'Atoomenergie Nee Bedankt',vel met 20 kleine stickers 1,00
(voor SSK-groepen 10-50 stuks per stuk 0,75

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

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

-stop Kernenergiebadge(moeder met kittd) per stuk 0,75
(voor SSK-groepen 10-50 stuks per stuk 0,40

meer dan 50 0,25
-stop Kernenergiestickers(moeder met kind) per stuk 0,30
-Kernenergierapport Oost-Geld.erland 1,,50
-WISE-informatiebulletin,nr.2,juli 1978,verschijnt maandelijks,

de eerste 6 nummers kosten 12 gulden,te bestellen bij WISE,
2-e Weteringplantsoen 9,Amsterdam,tel.020-221369,of door
overmaking op prk. v~ Frank van Zaánen,Amrobank,48757;865.

-affiche ''1'erug naar de trekschuit? Kom nou!' ,kostett:fl.2,00,
te bestellen door overmaking van fl.4,00 op prk.35.59.25
van Aktie Strohalm,Utrecht,m.v,v. 'Trekschuit-affiche'.

-Argumenten tegen kernenergie(4-e en herziene druk,jan.1978,
SSK-Nijmegen),ook zeer geschikt om op scholen te gebruiken,

3,50
-'Opwerking van Kernsplijtstof,Eurochemic:een nuoleai-

re 'VU11~sba1t te Dessel?' 2,00

Stort onder vermelding van het verlangde materiaal op prk. 2946163 t.n.v.
penn. stroomgroep, Utrecht. Giften zijn nog steeds van harte welkom.-----------------

•rrieuw.
DE KERKEN EN DE KERNENERGIE
Berichten, verklaringen, commentaren

Vanaf 1974 zijn de kerken in tal van
landen betro~en geraakt bij de
publieke diskussie over kernenergie.
Van binnen uit en van buitenaf wer~

den zij vaak tot een standpuntbepa
ling gedrqngen. Theologen en ethisi
kwamen voor nieuwe vragen te staan.
De kernenergie werd een nieuwe uit
dag1ng aan de kerken waarop nog
slechts het begin van een antwoord te
beluisteren valt. In "de kerken en de
kernene~gie" wordt een overzicht ge
geven. Deze verklaringen werden aan..
gevuld met berichten en commentaren.
Veel aandacht wordt besteed aan de
verklaringen van verschillende kerke-

lijke instanties in Nederland.
Een uitgave van De Horstink, postbus
400, 3800 AK Amersfoort, tel. 033
11523. Voor ,Belgii!i: Uitgeverij AccQ,
Tienspstraat 134-136, 3000 Leuven,
tel. Q16-233520.
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LAATSTE NIEUWS: De KEMA gaat bij
de KEMA onderzoeken of er sprake
is van ontoelaatbare toestanden!
Kan 't n?~.d-~eli j:...k_e_r_?_, _

I .
/ I.

1
\

deren van ander K.ema~ I' dQpt-", Tot. '64 .foenhêt a1'vàl
neel gestorven aan leukeJnie i Daar Pettëftwetd gebracht.. .
(bloedkanker), i . Dit ~ar •. beeft .Ut AnthoAi

Dat betreft kinderen van de . Le ."'__L

lam, Rexwinkelen de faJll' vàn '-r~=:.tm::
de Brul. "Ook die hebben als . • terie ,. Iks
kind met het afval gespeèl4'~~ '.nlS . van Vo .eznadJaeicf
De heer Bax stelt nuchter vas,", in de l:8iàk r~~
dat er misschien wel nimmer "Hacheliik.'~".'
een oorzakelijk verband, kan ..,
worden gelègd. "Maar het geeft
ons wel te denken". Ir. Kuypers (hoofd vaJJ het

Ors; P, J., B. Wasser, hoofd kernreactorlaborátorium)~
d Ideli l' h als commentaar: "Thorium-

van .. e .a mg voor IC tiaS oxyde is een natuutliJ'ke sto'
van de Kema,.verklaarde OAA lot
dat het afval indertijd is ge. dieo~ gewoon in de gJ'ondzit
dumptna afloop van chemische' Ik kan mehet verband tUS$end.
experimenteJt. Vo18ens zijn in~ . aanwezigheid van diestofen,dé
lic}).~blgen ~t er be,met glas in dtiekankergevallen niet VQ6r.:.
de plastiCl.za4flen i volp DS de stellen. Ik vind het een bache
heer Baxts.hèt.....t1 dat;be.......... lijkezaak daarover 'een uit.

~- ..- ..~ spraak 'te doen".'
uit " besnte~ 2äkdoeken, Ir. KuyperSw.as _. intea'èn~.

k k . Jl~chQtmenen·andere rna*-, ..Long an er rièn. . ....~ stellingtotanderenopde~.
De heer Bax: ,,zekereenmaal' - niet op de hoogte van de drie

Bijheeft de afvalpIaats in de per week werd' er ,,radio-ac.. kankergevallen en ook niet met
openbaarheid gebracht. Zijn tiet' gereden, tIOals dat toen het feit. dat er na alarmering
zoon ligt in bet Amsterdamsebeette. Dat spul ~er IIOJt,. door de heer Bax contact is op
ADthoni vu. Leeuwenhoek. I-lii heeft.lóen~er aai. genomen met het Anthoni van
ziekenhuis, lijdeDd ... long- woende.•'........desit ." .........,..,..n. Leeuwenhoek-ziekenhuis._
kanker. Daar werd ee",aagd of -I" I!>~~"'''''
zijnllOOn-nu21jaar-ooitmet en daarna leer laéUlWerll::oVèt .De Kema heeft.' toeD oD;L.r-

ff ' de afvalzà~ geleg~, óJKW ""'radio-actieve sto en m aalU1l- nondenen . kinderen er niet zocht of er $prakc was van stra-
king was geweest. meer bij k9Rden komen. ,,Hét Mg 'in de longen van de IIOODc

Mevr. Bax: "Op dat moment storten giRg ,-qllama gewoon Vàn de fam. Sax. Die stralilll
ging er bij ons een lampje bran- . kon niet worden aange.toond•.
den. Ofschoonwe niets kunnen
bewijZèn, dàcbten we toch di
rect aan die stoffen van de Ke
ma". Bovendien zijn twee kin-

De heer A. P.Bax heeft acht
jaar (tussen 19~O en 1968)á1s
employee op het Kema-terrein
gewoond. Hij vertelt dat zijn
zoontje ~n-kinderen·Vlm andere
"Kema"-gezinnen op en bij het
afval gespeeld hebben. ,;BOn..
den werkten wel eens zakken

. naar boven en trokken ze stuk,
Ik heb mijn zoon vaak alll:ll'léi
gevonden spul uit handen
moeten nemen".

atoom-afval

DODELIJK SPEELGOED BIJ DE KEMA

Kinderen
-speelden

met besmet
materiaal

In totaal ligt er - kle\IeDd .
aan .' allerhande objecten 
vijf kUo uraniumea vijf kUo
thoriUJll~xyde. De..KEMt.
zelf Ileeftckt k~'"
gemeten.
~ 'raèJio-aetieve SÜ'8Una ..

eens 110poot als no~. 11'.'•.
VeWJoerc (districtsbooid van
de·~clslnspectlê"AdheftàJ'
zegt: ,,Het is .... gped'.e4tiIQ ,
en dàD is·dIlt stralin, niet *e
\'8arlijk. Bij~-...
ter is er dt~ n. kaaoea
;Isotope~ ~. koblm, • het .
measelijklidaaam ku8llenbin
nendriDgen"•

.~NREM-AImeer dan twint~jàarHgtop bet .
terrein van de Kema in Arnhem radio-actief af
val opgeslagen. Slechts in zeer kléhïekringiS;dit
bekend.

openkele honderden meters afstand van het 1tertU'eac,.
. torlaboratorium en enkele personeelswoningen 'lijn -in;.,

jaren '56 tot '64 grote hoeveelheden radio-actief·bêsmet
materiaal in de grond gestopt. Dat ligt thans in plasti~

zakken een meter diep.

De afgelopen week is bekend geworden dat er tij de KEMA in Arnhem toch
wel z~ér lichtvaardig met radioaktief materiaal wordt omgesprongen. Op
zich is dit geen nieuws. De KEMA is een bolwerk van technokraten, die
in. hun zelfvertrouwen nooit echt naar de waarschuwingen van kritische
kollegas en aktiegroepen hebben geluisterd. En als U zou denken dat
milieuinspekteurs en arbeidsinspektie een andere houding aannemen, dan
zit U mis. Felsbourg en Sol, resp. distriktshocfd .Arbeidsinspektie en
insp. Milieuhygiëne hebben het probleem van het afval en de daardoor
verhoogde radioaktiviteit op het terrein ijverig mee geheim gehouden.
Overigens wist het hoofd van de arbeidsinspektie pas sinds 1/2 jaar van
het afval af! Aan dit soort wantoestanden moet een eind komen.
Zowel KEMA als de beide diensten staan, althans officieel; irt dienst van
de gemeenschap. Toch vormt de KEMA een beJangrjjk onderdeel van de atoom
lobby en stellen deze diensten zic:q. solidair met de technokratie op.
Nu het dan toch naar buiten is gekomen, via een
ex-ibr-andwee.rman die men ook nooit het werkelijke gevaar van radio
aktiviteit heeft verteld, zullen ze eendrachtig de zaak gaan bagateli
seren. Let maar eens op. Want van mensen als Wasser, die enkele jaren
geleden tijdens pro-Kalkaraktiviteiten meermalen ve.rkondigde dat hij
best naast de snelle kweekreaktor durfde te wonen, is niet veel anders
te verwachten. Laten we hopen dat deze treurjge affajre een positief
gevolg heeft: dat de akti.e van de Arnhemse stroomgroep om vergunningen
voor het opnieuw gaan werken met radioaktief materiaal bij de KEMA te
verhinderen-ee~ s~kses wordt~ . Verdere inlichtingèn over een en
ander. SS1\.. Arnhem, Wilnetmi.nastraat 71, 'Arnhem, 085-454186.



'You (hink oil is bad? Have you tried
plutonium?'

New State sman 1978
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