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Têgen kernenergie en vOOr een milteu~vriendelijk energiebeleid. 

BURGERWACHT 
Toen Molly Geertsema, de man van 

de griesmeelpap, in de ochtend van 1 
mei een bezoek bracht aan het gemeente
bestuur van Smallingerland {Drachten) 
ontmoette hij de .Burgerwacht Tegen Op
slag Kernafval op zijn pad. Zo'n 100 
tot 150 mensen. Vriendelijk werd hem 
duidelijk gemaakt dat hij niet welkom 
ia. Bij een volgend bezoek mag hij zo
iets als een blokkade van op de weg 
zittende mensen of een "levend tapijt" 
verwachten. 

De burgerwacht bood Molly een peti
tie aan die we hier laten volgen: 

PETITIE 
Aan de commissie Locatiekeuze Opslag
faciliteit Radioactief Afval {LOFRA}, 
voorzitter Geertaema. 

De gemeente Smallingerland ia "uit
verkoren" om eventueel voor een inte
rim-opslagplaats kernafval, met een 
duur van 50 tot 100 jaar, in aaiUJler
king te komen. 
Overwegende: 
1. Het onvriendelijke karakter van de 

opslagplaats, met enorme zwaar be
veiligde betonnen bunkers, past 
niet bij een plaats die zich preeen
teert ale "de Parel van het Noor
den". 

2. De belasting met o.a. tritium, 
krypton 85 en relatief warm koelwa
ter ia een aanslag op het toch al 
zo kwetsbare milieu. 

3. De negatieve invloed op nog te ves
tigen industrie te Drachten. 

4. De negatieve invloed op het inwo
nertal. 

5. De practisch algemeen geldende op
vatting dat het nageslacht niet mag 
worden opgescheept met het gif waar 
we momenteel geen raad mee weten. 

Verzoekt de Burgerwacht Tegen Opslag 
Kernafval de commissie Geertsema: 
1. te adviseren het radioactief afval 

bij de kerncentrales te houden; 

2. de betreffende met regeringsverant
woordelijkheid belaste personen er 
op te wijzen dat het merendeel van 
de bevolking de afbouw van het kern
energie-programma wil, hetgeen zeer 
duidelijk tot uitdrukking ia gekomen 
in het onderzoek dat bekend staat 
als de Brede Maatschappelijke Dla
cusaie. 

Contactadressen voor de Burgerwacht: 
Noor Claase, Burmanialaan 98, 9203 PK 
Drachten. Tel. 05120-15668. 
Pitty Meijer, Walta 14, 9202 JN Drach
ten. Tel. 05120-15460. 

We hebben een mooie foto van de de
monstratie in Drachten maar op het mo
ment dat we dit schrijven weten we nog 
niet of we de technische problemen van 
het afdrukken van een foto de baas kun
nen worden. Als het nu niet lukt dan 
ziet u de foto in de volgende Nieuws
brief. 

Het onderstaande affiche is verkrijg
baar bij de genoemde contactadressen en 
bij het Landelijk Platform Tegen Kerne
nergie, postbus 2050, 1000 llB Amsterdam. 
Tel. 020-22 13 66. 
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VCBW FRYSLAN 
Het is zo ver! Vijftien mensen heb

ben gezamenlijk de Vereniging tot Col
lectief Bezit van een Windmolen Fryslan 
(VCBW Fryslan) opgericht. Zij nodigen 
alle Friezen en Friezinnen uit om ook 
lid te worden van deze cooperatie. Vraag 
nu niet hoe dat allemaal voor elkaar 
moet komen, dat zou een heel lang ver
haal worden, te lang voor deze Nieuws
brief. Technisch is het mogelijk en als 
de politiek écht windenergie wil stimule
ren, komt de rest ook wel voor elkaar. 
De naam van de coÖperatie wekt misschien 
de indruk dat het om één windmolen gaat. 
Het zal met één molen beginnen en daarna 
volgen er meer. Ruw geschat is er voor 
één molen in totaal f 100.000,- nodig. 
Dat betekent voor de leden van de coÖpe
ratie gezamenlijk, ook weer ruw geschat, 
ongeveer f 50.000,-. De rest kan dan ko
men uit subsidies. 

Het voorlopige bestuur van de VCBW 
stuurde het volgende persbericht de we
reld in: 

PERSBERICHT 
Vrijdag 26 april werd te Sneek opge

richt de Vereniging tot Collectief Bezit 
van een Windmolen Fryslan (VCB Fryslan). 
Deze vereniging, de eerste in haar soort 
in Friesland, wil als coÖperatie winde
nergie stimuleren door het bouwen en ex
ploiteren van één of meer windmolens. Het 
werkgebied van de coÖperatie is geheel 
Friesland, zodat de te exploiteren molens 
geplaatst kunnen worden in de windrijke 
streken van Friesland en het ook zinvol 
is voor de mensen in de windarmere stre
ken om lid te worden van de coöperatie. 

De coöperatie ~il de opgewekte stroom 
via het openbare net aan haar leden leve
ren. Naar verwachting zal deze stroom, na 
betaling van een vergoeding voor het ge
br.uik van het openbare net, per kWh onge
veer 5 cent goedkoper zijn dan de PEB- of 
FRIGAS-prijs. ·Produceert de windmolen 
meer stroom dan de leden gebruiken, dan 
wordt het overschot aan het PEB geleverd. 
Uit het prijsvoordeel van de aan de leden 
geleverde stroom en de vergoeding voor de 
stroom die aan het PEB wordt geleverd, 
betaalt de coÖperatie rente en winst op 
de bedragen die de leden inleggen. Voor 
de inleggingen wordt gedacht, gezien het 
belang van de democratisering van de ener
gievoorziening, aan bedragen van f 25,
tot f 1000,-
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De initiatiefnemers Ed Tulen, Paulus 
Zegwaard, Pitty Meijer, Dick Viietstra 
en Dirk van der Ham, willen pas contact 
opnemen met provinciale staten en de ge
meenteraad van Leeuwarden nadat gebleken 
is dat de coöperatie bij de Friese bevol
king ruime steun geniet. Geinteresseer
den voor het lidmaatschap van de coÖpe
ratie, om het even of zij PEB-klanten 
of FRIGAS-klanten zijn, kunnen zich met 
een briefkaart melden bij: VCBW Fryslan, 
p.a. Ed Tulen, Ald Mar 3, 8751 TA Zu
rich. 

Tot zover het persbericht. 

WAT IS EEN COOPERATIE ? 
Een algemene omschrijving is het vol

gende: 
een vereniging die tot doel heeft de 

bevordering van de stoffelijke belangen 
van haar leden, zoals door gemeenschap
pelijk uitoefenen van nering of ambacht, 
aanschaffen van hun benodigdheden of 
verstrekken van voorschot of crediet aan 
de leden, bij welke vereniging in- en 
uittreding van leden is toegelaten. Ui
teraard zijn niet-materiële belangen ook 
na te streven. 

WERKGEBIED FRIESLAND ? 
Op het moment dat je een VCBW opricht 

is er nog veel wat besproken moet worden 
en waarover je beslissingen moet nemen. 
Zo ook met het werkgebied van deze VCBW. 
We weten dat er in Friesland meerdere 
groepen bezig zijn. Het is dus de vraag 
of de VCBW Fryslan niet snel moet decen
traliseren naar plaatselijke afdelingen 
of plaatselijke VCBW's. Als een plaatse
lijke groep voldoende menskracht heeft 
om zelf te reilen en te zeilen, moet 
een plaatselijke afdeling of een zelf
standige plaatselijke VCBW mogelijk zijn. 
Een kwestie van wat de mensen willen en 
van wat het verstandigste is. 

INLEGGINGEN ? 
Van een coÖperatie word je lid door 

het storten van een bepaald bedrag dat 
in de statuten wordt voorgeschreven. 
Zo komt de coÖperatie aan haar werkkapi
taal. Er is voor een VCBW nogal wat geld 
nodig én we willen het in deze barre en 
boze tijd toch voor iedereen mogelijk 
houden om deel te nemen. Daarom denken 
we aan inleggingen naar draagkracht, 
van f 25 tot f 1000. Daarbij kan je je 



voorstellen dat een inleg van bijvoor
beeld f 25 na 3 maanden of een half 
jaar wordt verhoogd tot f 50 en nog 
weer later tot f 75. Een soort spaarre
geling. 

CONTACTEN MET .DE POLITIEK ? 

In het persbericht staat dat de ini
tiatiefnemers pas contact willen opne
men met de dames en heren politici na
dat gebleken is dat de coÖperatie bij 
de Friese bevolking ruime steun geniet. 
Daarmee wordt bedoeld dat de initiatief
nemers, die het voorlopige bestuur van 
de VCBW Fryslan vormen, zich niet wil
len gedragen als "kleine baasjes" die 
er zich niet druk om maken of zij een 
achterban hebben of niet. Als de men
sen, dus de achterban, niet laten mer
ken dat zij een VCBW Fryslan willen, 
dan houdt alles op. 
Eén en ander wil natuurlijk niet zeggen 
dat de initiatiefnemers de gedachte 
hebben dat zij de politiek links kunnen 
laten liggen. Verre van dat. Misschien 
is de tijd zelfs snel gunstig om con
tact op te nemen met provinciale staten 
en de gemeenteraad van Leeuwarden! Deze 
dames en heren beslissen namelijk over 
het gebruik van het openbare stroomnet, 
de kosten die daaraan verbonden zijn en 
de vergoeding die betaald wordt voor de 
aan het PEB geleverde stroom. 

AANMELDING VOOR HET LIDMAATSCHAP ?. 
Ja en neen. Een officiële aanmelding 

is pas mogelijk als de statuten van de 
VCBW Fryslan zijn vastgelegd in een ak
te en deze akte door een notaris is 
gepasseerd. Dat is de eerste klus voor 
het voorlopige bestuur. 
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De KWA heeft echter goede ervaringen 
met toezeggingen. Daarom vragen we alle 
gernteresseerden bij windenergie om een 
voorlopige aanmelding voor het lidmaat
schap van de VCBW Fryslan en ook om een 
voorlopige opgave van het bedrag dat zij 
kunnen en willen inleggen voor het werkka
pitaal. Dit moet worden opgevat als een 
verkenning van de "markt". 

FRIESE MILIEURAAD, WED, WEB, ODE, CvE en 
KWA 

De initiatiefnemers van de VCBW Frys
lan zijn zo eigenwijs om te denken dat zij 
ze'lf een voorlopig beleid kunnen bepalen. 
Maar dat neemt niet weg dat er nogal wat 
organisaties aan de wieg van de VCBW Frys
lan staan. Ere wie ere toekomt. We noemen 
hier de Friese Milieuraad, de Werkgroep 
Energie Discussie (WED), de Werkgroep 
Windenergie Benutting (WEB), de Organisa
tie voor Duurzame Energie (ODE), het Cen
trum voor Energiebesparing (CvE) en de 
KoÖ~dinatiegroep Weiger Atoomstroom (KWA). 
De VCBW Fryslän zal niet buiten deze 
ondersteunende organisaties kunnen! Onder
steuning graag, inmenging in het beleid: 
neen. En dat geldt, nadrukkelijk wordt dat 
hier gezegd, ook voor de KWA. Nadat de 
VCBW Fryslan op gang is gebracht, moeten 
de relaties duidelijk afgebakend worden. 
"Kinderen" nemen afstand van hun "ouders". 

SAMEN EEN MOLEN ! 

Eén dag voor dat de VCBW Fryslan werd 
opgericht, presenteerde de Werkgroep Ener
gie van de Friese Milieuraad aan de pers 
het boekje "Samen een molen". In dit boek
je is uiteengezet hoe een VCB.W in haar 
werk gaat. Iedereen die zich meldt bij de 
VCBW Fryslln of bij de Friese Milieuraad 

- - - - - - - - - - - ~ - - --
VCBW Frysl!n, p.a. Ed Tulen, Ald Mlr 3, 8751 TA Zurich. 

0 

0 

0 
D 

Hiermede meld ik mij aan voor het voorlopige lidmaatschap van de Vereniging tot 
Collectief Bezit van een Windmolen Fryslan (VCBW Fryslan). 

Voor zover ik dat nu kan zeggen, wil ik een bedrag van f •••••••••• inleggen 
voor deelname in de coÖperatie. 

Dit bedrag kan ik in één keer overmaken. 

Voor dit bedrag zou ik een "spaarregeling" willen van om de •••••••••• maanden 
een bedrag van f •••••••••• 

(graag aankruizen en invullen wat u wilt) z.o.z 



postbus 713, 8901 BM Leeuwarden, tel. 
058-15 29 25, krijgt dit boekje gratis 
toegestuurd. Uiteraard zolang de voor
raad strekt. 

Stg. NATUUR EN MILIEU 
Het samenwerkingsverband voor natuur

behoud en milieubeheer, de Stichting 
Natuur en Milieu, voorzag de gemeente
besturen van de plaatsen die volgens de 
Commissie Geertsema in aanmerking komen 
voor een "tijdelijke" opslagplaats voor 
radioactief afval van informatie. Wij 
willen u één en ander niet onthouden. 

HOEVEELHEDEN RADIOACTIEF AFVAL 
In de opslagfaciliteit zal al het 

verzamelde radioactieve afval moeten 
worden opgeslagen voor een periode van 
50 tot 100 jaar. Op basis van de radio
activiteit van het thans in Nederland 
geproduceerde afval, zou over een be
waarperiode van 50 tot 100 jaar, het 
aandeel van het kerncentrale afval van 
Borssele en Dodewaard in de totale hoe
veelheid radioactief afval 99,7 procent 
zijn. De overige 0,3 procent komt uit 
ziekenhuizen, universiteiten, industri
ele bedrijven etc. Bij de nieuwbouw van 
kerncentrales zal de totale hoeveelheid 
afval qua radioactiviteit ruwweg vijf 
tot tien maal toenemen. 

De opslagfaciliteit zal in de huidi
ge opvattingen onder meer omvatten: 
- een gekoelde opslagplaats voor al dan 

niet opgewerkt kernsplijtingsafval; 
- een verbrandingsinstallatie voor on

der meer radioactief koolstof (C-14) 
en tritium (H-3, radioactief); 

- een opslag voor laag en middel actief 
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afval; 
- één of meer verwerkingainstallaties 

voor onverpakt afval; 
- opslaggelegenheid voor hoog radioactief 

afval dat geen kernsplijtingsafval 
is. 
Daarbij is mede van belang dat er 

volgens de Commissie LOFRA alleen al voor 
licht en middel radioactief afval jaar
lijks 300 transporten zullen zijn van af
val naar deze faciliteit. 

KERNSPLIJTINGSAFVAL 
De "heetste aardappel" van de COVRA

vestiging is zonder twijfel de opslag van 
kernsplijtingsafval. Over de vraag hoe 
dit onderdeel van de COVRA er precies 
moet uitzien hangt een dikke mist. In de 
eerste plaats is er onzekerheid over de 
vraag of er een installatie moet komen om 
kernsplijtingsafval "in te pakken". De re
gering overweegt serieus voor de nieuw te 
bouwen kerncentrales af te zien van op
werking van kernsplijtingsafval. In dat 
geval is het logisch dat het kernsplij-

--- - - -------- -- - - -- ---- - ----- - - -- -- - - - - - - - - - -
Voordat ik antwoord wil geven op de aan ommezijde vermelde vragen, wil ik eerst op
heldering en nadere uitleg betreffende: 

..•...•.•...........••.••..•......••••............•.........•..•.•..••••....••..•.. 

.................................................................................... 
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Graag invullen met blokletters I 



tingaafval wordt ingepakt bij de COVRA. 
Bij dit inpakproces komt nogal wat ra
dioactieve luchtverontreiniging vrij, 
met name van tritium, krypton, jodium 
en koolstof. Ook zal dit ompakken ont
smettingsactiviteiten (= decontamina
tie) nodig maken, die tot watervervui
ling leiden. 

In de tweede plaats is er onzeker
heid over de vraag hoe het kernsplij
tingsafval moet worden gekoeld. Er zijn 
verschillende vormen van lucht- en wa
terkoeling mogelijk, met alle hun eigen 
specifieke risico's, en een keuze is 
nog niet gemaakt. Ook hoe het kernsplij
tingaaival er precies komt uit te zien 
is nog mistig. Zo is er met name onze
kerheid over de manier om radioactief 
krypton op te slaan. Deze vluchtige 
stof, welke in aanzienlijke hoeveelhe
den aanwezig is in kernsplijtingaafval, 
is een echt zorgenkind. Het is denkbaar 
krypton op te slaan in drukcilinders, 
maar zoals een studie van de Europese 
Gemeenschap (EG) opmerkt: "Er kan niet 
worden uitgesloten dat deze het metter
tijd begeven". Een andere mogelijkheid 
is een binding van krypton aan bepaalde 
metalen, maar ook deze oplossing is 
verre van waterdicht, waardoor er gere
de kans is dat aanmerkelijke hoeveelhe
den krypton zullen ontsnappen (tot in 
de orde van 1 procent van het ingepakte 
krypton). 
Voorts zijn bij normaal bedrijf beperk
te lozingen te verwachten van radioac
tieve actiniden <• groep van radioactie
ve stoffen). De blootstelling aan radi
oactieve straling van mensen die met 
kernsplijtingsafval moeten werken zal, 
ook als alles volgens het boekje gaat, 
bepaald niet zijn te verwaarlozen. 

Het is echter niet waarschijnlijk dat 
alles bij COVRA volgens het boekje zal 
verlopen. De opslag van kernsplijtinga
afval moet de kinderziekten nog krijgen. 
Een voldoende statistiek over dit soort 
opslagen ontbreekt ten enenmale. Het 
gaat om in essentie experimentele tech
nieken, waarmee nauwelijks of geen erva
ring is opgedaan. 

Het gerechtshof van LÜneburg (Bonds
republiek) onderstreepte dit probleem 
kortelings in een negatieve beslissing 
over een opslagfaciliteit voor kernsplij
tingsafval in Gorleben. In de uitspraak 
van het hof van 22 maart 1 85 werd o.a. 
met name gewezen op het ontbreken van 
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voldoende documentatie inzake de veilig
heid van het verpakkingsmateriaal. Dit be
tekent dat er serieus moet worden gerekend 
met ongelukken, met name als gevolg van 
het kapot gaan van verpakkingen. In een 
uitvoerige recente Amerikaanse studie over 
de houdbaarheid van verpakkingen voor vast 
kernsplijtingsafval is vastgesteld dat de 
voorspellingen over processen als corrosie, 
die tot falen van de intacte verpakking 
kunnen leiden, nog zeer onzeker tot vol
strekt onvoldoende zijn. In een recente 
EG-studie overheerst, zoals gezegd, twij
fel over de houdbaarheid van krypton-ver
pakkingen. En dan gaat het nog om goed ge
maakte en niet van buitenaf belnvloede 
verpakkingen. Daarenboven komen problemen, 
veroorzaakt door fabricagefouten bij de 
verpakking en verpakkingsschade door "mis
handeling" van buitenaf. 
In geval van kapotte verpakkingen moet in 
ieder geval worden gerekend met verhoogde 
radioactieve belasting van werknemers. In 
ernstige gevallen kan ook buiten de be
drijfspoort sprake zijn van een aanmerke
lijk verhoogde belasting met radioactivi
teit. Zulke ernstige ongevallen kunnen op
treden bij brand of het vallen van een vat 
met afval bij verplaatsing. Indien er iets 
misgaat met onverpakt kernsplijtingsafval, 
moet in de wijde omtrek van de COVRA-vesti
ging worden gerekend met stralingsschade. 

AFBRAAK KERNREACTOREN 
Een iets minder hete, maar toch nog al

tijd zeer warme aardappel, vormt het op-



bergen van hoog radioactief afval, dat 
vrijkomt bij onder meer het afbreken 
van kernreactoren. Het is de bedoeling 
van de rijksoverheid dat het afval dat 
na het afdanken van de kernreactoren 
van Dodewaard, Borssele en Pettan vrij
komt, naar een centrale opslagplaats, 
dat wil zeggen naar de COVRA, gaat. 

Over de haken en ogen van deze COVRA
activiteit is nog weinig te zeggen. De 
technieken waarmee afgedankte reactoren 
moeten worden behandeld zijn nog experi
menteel. Wel lijkt het aannemelijk dat 
het werken met reactorafval verhoudings
gewijs gemakkelijk aanleiding kan geven 
tot aanmerkelijke besmettingen met radi
oactief materiaal. De daaruit voort
vloeiende decontaminatie (= ontsmetting) 
activiteiten zullen aanleiding geven 
tot watervervuiling. Ook zal er een ze
kere hoeveelheid vluchtige radioactieve 
stoffen, zoals jodium en koolstof 14, 
kunnen vrijkomen. 

VERBRANDING RADIOACTIEF AFVAL 
Een derde activiteit op het COVRA

terrein is de verbranding van radioac
tief afval. Voor een deel dient deze om 
de hoeveelheid afval te verkleinen, voor 
een deel gaat het erom het probleem rond 
laag en middel actief afval met tritium, 
zwavel 35 en koolstof 14 op te lossen 
door deze stoffen de lucht in te blazen. 
Deze installatie zal, gegeven het huidi
ge aanbod van radioactieve stoffen en 
bij normaal bedrijf, jaarlijks naar schat
ting 2,8 Curie tritium, koolstof 14 en 
zwavel 35 lozen, en daarnaast kleinere 
hoeveelheden van een aantal andere radi
oactieve stoffen, zoals plutonium, co
balt en cesium. Bij ongevallen kan uit 
deze oven in een kort tijdsbestek onge
veer 0,5 Curie aan radioactieve stoffen 
vrijkomen. 

VERVOERSPROBLEMEN 
Behalve problemen door het gebeuren 

op het bedrijfsterrein van COVRA zijn 
er ook risico's verbonden aan de aanvoer 
van het radioactieve afval naar de COVRA
vestiging. De Commissie LOFRA spreekt 
over (tenminste) 300 transporten van ra
dioactief afval per jaar. Deze transpor
ten leiden als ze normaal verlopen tot 
een overigens bescheiden extra stra
lingsbelasting van mensen langs de 
transportroute. Niet alle transporten 
lopen echter goed af. Er is een kans op 

6. 

ongelukken waarbij de verpakking van ra
dioactief afval beschadigd raakt. Naar 
verhouding gevaarlijk zijn in dit geval 
transporten van afgedankte splijtstof
staven. Studies over transportongelukken 
met dit soort radioactief afval geven aan 
dat zulke ongevallen aanleiding kunnen 
geven tot een aanzienlijke stralingsbe
lasting voor omwonenden, met name door 
vrijkomend radioactief cesium en krypton. 

CHEMISCHE STOFFEN 
Bij de COVRA gaan niet alleen radioac

tieve stoffen om. Ook de chemicaliën die 
bij de COVRA belanden kunnen aanleiding 
geven tot problemen, zowel binnen als 
buiten de bedrijfspoort. Het is in dit 
verband vermeldenswaard dat in de Verenig
de Staten juist ook de chemische risico's 
verbonden met transport en opberging van 
radioactief afval hebben geleid tot de, 
al dan niet tijdelijke, sluiting van een 
aantal opbergplaatsen voor radioactief 
afval. Deze chemische risico's zijn in 
belangrijke mate verbonden met het laag 
en midden radioactief afval. Vooral ook 
stoffen die kunnen wegdampen of weglekken 
uit het afval en in kleine hoeveelheden 
kwaad kunnen, vormen een bron van zorg. 

CONCLUSIE 
Uit het voorgaande kan men concluderen 

dat de opslagfaciliteit wel degelijk risi
co's met zich meebrengt. Daarnaast wijzen 
wij erop dat met de aanwezigheid van een 
"tijdelijke" opslagplaats activiteiten 
worden gelegitimeerd die hoog radioac
tief afval voortbrengen dat voor meer dan 
honderdduizend jaar als gevaarlijk moet 
worden beschouwd. Daarbij gaat het met na
me om het kernsplijtingsafval en ander 
radioactief afval uit de bestaande en 
eventueel nieuwe kerncentrales. 

Daarom vinden we dat moet worden ge
streefd naar beperking van de afvalstroom. 
Nederland kan heel goed een verantwoorde 
en betaalbare elektriciteitsvoorziening 
zonder kernenergie opbouwen. Als daarnaast 
het aanbod van radioactief afval beperkt 
blijft tot kortlevende isotopen als gevolg 
van aanpassing in het gebruik van radioac
tieve stoffen in ziekenhuizen, onderzoeka
centra en industrie, verschuift de gehele 
afvalproblematiek. Voor de verwijdering 
ervan kan dan worden volstaan met een 
stevige opslagplaats voor maximaal 100 
jaar. Het nageslacht wordt dan minder be
last met risico's door activiteiten van nu. 
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