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ACTIE PRULLEBAlt 
Voor de tweede maal kon u op de en

veloppe waarin u deze nieuwebrief ont
ving lezen: "Zo de prullebalt in'l Dan 
terug sturen a.u.b.! Misschien een 
beetje onduidelijk wat we bedoelen, 
hoewel zo 1n 30 meneen het wel snapten. 
Van hen kregen we de vorige Nieuwa
brief terug gestuurd. De post doet dat 
tot nu toe zonder strafport als u op 
de envelopppe zet : retour afzender. 
Enkele mensen plakten postzegels maar 
dat ia overbodig; wel netjes. 

Graag zenden we iedereen onze nieuws
brief toe maar als hij toch zo de prul
lebalt ingaat, dan kunnen we u beter 
achrappen van onze verzendlijst. Elke 
zes weken gaan er ruim 1000 nieuwabrie
ven de deur uit. Een hoop werk, heel 
wat organisatie die niet altijd zonder 
spanningen verloopt. Sleehts de moeite 
waard als onze Nieuwsbrief gelezen 
wordt of doorgegeven aan mensen die 
wel wat informatie kunnen gebruiken! 
Als u trouwens zulke adressen voor ons 
weet, houden we ons aanbevolen. 

Een andere zaak ia het als u onze 
Nieuwsbrief niet meer wil ontvangen om
dat u te krap bij kas zit om ook eens 
een vrijwillige bijdrage te betalen. 
Als dat het geval is, maak u dan om 
zo'n bijdrage geen zorgen. Zolang de 
beter bij kas zittenden voldoende over
maken ia er niets aan de hand. Een 
kwestie van solidariteit I 

VCBW FRYSLAN 
Het gaat goed met de Vereniging tot 

Collectief Bezit van Windmolens Fryslin. 
Er wordt gewerkt tegen de klok! Ze wil
len nog voor 31 december van dit jaar 
hun eerste molen kopenl Wordt deze aan• 
koop gedaan in 1987, dan acheelt dat 
duizenden guldens Rijkssubsidie. Maar 
of eind 1986 lukt ia de vraag. Als al-

les een beetje meezit ia er een kans. 
De vereniging heeft haar eerste 

goed bezochte algemene ledenvergade
ring achter de rug; die was begin juni. 
De leden keurden de concept-statuten 
goed. De notaris had z 1 n akte eind juni 
klaar. Inschrijving in het verenigin
genregister vond plaats. Dat wil zeggen 
dat de VCBW Fryslin nu zaken kan doen. 

D·ie zaken beginnen met het innen 
van de door de leden toegezegde inleg
gingen, in totaal bijna f 60.000,-
Een gedeelte daarvan zal in éénkeer 
overgemaakt worden, een aantal leden 
zegde dat toe. Anderen brengen hun in
legging in termijnen in, ook zoals toe
gezegd. Van die inleggingen moeten de 
aanbetalingen op de molen worden ge
daan. 
Over de inleggingen wordt rente betaald, 
als de molen normaal in bedrijf ia. De 
provincie garandeert, aangenomen dat 
het wil waaien en er met de molen geen 
gekke dingen gebeuren, 5~ rente. De in
legginge.n zullen in 10 jaar worden af
gelost. 

De VCBW Fryslin koos "in principe 
voorlopig " voor een 75 kW molen van 
het fabrikaat Lagerwey. Ook andere 
VCBW1 s in den lande zijn bezig met aan
koopbesprekingen voor zo'n molen. Geza
menlijke aankoop van meerdere molene te
gelijk zal schelen in de prijs. 

Voor een molen ia een plek nodig. Er 
zijn aanbiedingen van particulieren te 
Arum, Oudega en Pingjum. Ook reageer
den een aantal kustgemeenten positief. 
Welke locatie het uiteindelijk wordt ie 
nog niet bepaald. Het gaat om de gun
stigste plek en daarvoor moet het Cen
trum voor Energiebesparing te Delft 
eerst opbrengetberekeni en mak~e~n~·~~~~· 

Als de gunstigst i blll<lmd"""f.: ,--]1 
moet begonnen worde m!f" 1.Jl~ ~eht&:, , 
gen van de benodigd

1 
uac.iagea.- Oe· • 

geen kleinigheid. ~ mie~eh~rul~~~~~ 1 
eind 1986 toch vold~nd ~~tel~~i·b~iG\ ~ 

:.~ ... ç.-.. _;;:-·~ I 



een koopcontract voor een 75 kW-molen 
te tekenen. 

De VCBW-FrysUn heeft nu 169 leden 
en dat mogen er best meer worden. Ed Tu
len, de secretaris van de vereniging, 
stuurt u graag een aanmeldingsformulier 
toe. Zijn adres: Kleine Buren 13, 8749 
GH Pingjum, tel. 05177-608. Ook de KWA 
kan u aan zo'n formulier helpen; stuur 
even een kaartje en u krijgt het per 
kerende post! 

DE BEYOORDELERS 

"Wij voegen ons 
naar de overheid" 

Tsjernobyl veroorzaakt naar schatting 
zo'n lSO extra doden door kanker in Ne
derland. In totaal zullen tienduizenden 
mensen als gevolg van de straling over
lijden. Ook de volgende generatie krijgt 
te maken met de gevolgen van de ramp. 
In dit licht bezien is de materiële 
schade als een kleinigheid te beschou
wen. Toch is ook die van belang. Di~ 
schade betekent ook voor een aantal boe
ren en tuinders een flinke strop. Met 
name voor een aantal tuinders is de 
schade zo groot dat zelfs hun bedrijf op 
het spel staat. Maar bovenal geeft die 
schade aan hoe kwetsbaar de landbouw is 
voor radioactieve straling. 

Al veel langer maken boeren en boe• 
rinnen zich zorgen over kernenergie. Bij
voorbeeld de groep "Boeren en Boerinnen 
tegen Kernenergie" in de Noordoostpolder 
die al jaren actief zijn tegen kernener
gie. Maar ook leden van de KNBrB hebben 
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ten tijde van de Brede Maatschappelijke 
Discussie hun mening kenbaar gemaakt. 

Echter, kernenergie moest verder door
gevoerd worden vonden regering en parle
ment. Hoe wordt daar in de landbouw op 
gereageerd na Tsjernobyl? 

SCHADECLAIMS 
De "Boeren en Boerinnen tegen Kernener

gie" in de polder laten al jaren van zich 
horen. Logisch. Want nog steeds zijn de 
plannen niet van de baan om in de Noord
oostpolder een nieuwe centrale te bouwen. 
Weliswaar zijn die plannen door de rege
ring voor het moment in de la gelegd. 
Haar daarmee nog niet van de baan. 
Dat beseft de groep Boeren en Boerinnen 
tegen Kernenergie zeer goed. Na Tsjerno
byl hebben ze daarom op grote schaal scha
declaim-formulieren verspreid. Het doel 
daarvan is tweeledig. Ten eerste vinden 
zij dat boeren en tuinders recht hebben 
op een vergoeding van de geleden schade. 
Zo proberen ze de overheid onder druk te 
zetten. Daarnaast willen ze op deze manier 
nog eens duidelijk maken hoe onbetrouw
baar kerncentrales zijn. Want niet alleen 
R~ssische zijn onveilig. 

DUBBEL KWETSBAAR 
Ook de Werkgroep Veenkoloniën spreekt 

zich uit. Misschien is de kans op een on
geluk wel klein, zeggen zij, maar de ge
volgen zijn beslist niet gering. Zeker 
niet voor boeren en boerinnen. Tsjerno
byl laat zien dat zij dubbel kwetsbaar 
zijn. Naast het gevaar voor de gezondheid 
zoals voor iedereen, merken zij het ook 
aan hun inkomen. De kosten worden hoger, 
bijvoorbeeld door het graasverbod. Of de 
inkomens dalen doordat de groentemarkt 
instort. De Werkgroep acht gezond en vol
doende voedsel van groter belang dan 
goedkope energie waarbij levensgevaarlij
ke straling vrijkomt. 

De Werkgroep Beter Zuivelbeleid gaat even
eens in op de kwetsbare positie van de 
landbouw met betrekking tot kernenergie. 
Ze wijst kernenergie af. En eist een 
schadevergoeding omdat het graasverbod 
een selectieve maatregel is, waarvan één 
bevolkingsgroep de dupe is. 
Over het graasverbod zegt de Werkgroep 
Beter Zuivelbeleid bovendien dat het al
leen diende om de ongerustheid onder de 
bevolking weg te nemen. Het was een 
schijnmaatregel, die bedoeld was om men
sen te laten geloven dat de volksgezond-



heid geen gevaar loopt. Mede om deze re
denen hebben enkele leden van de Werk
groep bewust bet graasverbod overtreden. 
Op die manier probeerden ze de discus
sie over kernenergie een extra impuls 
te geven. 

De Landelijke Boerinnen Belangen richt
ten zich met brieven tot het parlement 
en de ministers Braks en Winsemius. In 
die brieven uitten ze hun woede over de 
schadevergoeding. Zij vinden die vol
strekt onvoldoende. De boerinnen vrezen 
dat mede hierdoor een aantal bedrijven 
zal moeten sluiten. 
Wanneer kernenergie toegepast blijft, 
verwachten ze dat dit in de toekomst al
leen maar kan door telkens weer de nor
men voor radioactiviteit aan te passen. 
Steeds hogere waarden zullen worden ge
accepteerd om te voorkomen dat centra
les alsnog gesloten worden. Kernenergie 
zal een steeds grotere bedreiging voor 
de volksgezondheid worden. Zowel geeste
lijk als lichamelijk. 
Landelijke Boerinnen Belangen eist dan 
ook een zo spoedig mogelijke stopzet
ting van de bestaande centrales in Bor~ 
sele en Dodewaard. 

DE PRIJS VAN KERNENERGIE 
De "Werkgroep Landbouw en Industrie" 

van het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt 
(ZAJK) heeft naar aanleiding van de plan
nen voor de bouw van een nieuwe centrale 
in Boersela een notitie gemaakt. Hierin 
zetten ze de voor- en nadelen van kerne
nergie op een rijtje. 
Eén van de zaken die hen het sterkst op
viel is de kostprijs die verschillende 
rekenaars hanteren. Die kostprijs vari
eert tussen de negen en ruim zeventien 
cent per kWh. Het ministerie van Econo
mische Zaken hanteerde bij haar besluit 
tot uitbreiding van het aantal centra
les de laagste prijs van 9,3 cent per 
kWh. Hierin zijn onder andere de risico's 
van grote bedrijfsstoringen niet mee ge
rekend. Ook de verzekering is dan nog 
niet betaald. In geen enkele kostprijs
berekening zijn overigens de kosten voór 
opslag en verwerking van kernafval opge
nomen. 
Leo van Gastel is een van de opstellers 
van de notitie. "Persoonlijk ben ik te
gen kernenergie. Voor andere leden van 
de Werkgroep weet ik dat niet zo. Maar 
voor mij kleven er teveel gevaren aan. 
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Bovendien betwijfel ik of kernenergie wel 
zo goedkoop ia als vaak voorgesteld wordt. 
Nu, na Tsernobyl, weet ik niet hoe men 
tegen kernenergie aan kijkt. Maar ik ben 
bang dat de Zuidelijke Landbouwmaatschappij 
(ZLM) het niet aan durft om nu een ander 
standpunt in te nemen. Tijdens de Brede 
Maatschappelijke Discussie heeft de ZLM 
zich vóór kernenergie uitgesproken. En 
van standpunt veranderen, betekent ge
zichtsverlies. Dat is al tijd moeilijk. 11 

De secretaris van de ZLM, de heer Og
gel, denkt daar anders over. "Inderdaad 
waren we een paar jaar geleden positief 
over kernenergie. Maar Tsjernobyl heeft 
een aantal nieuwe aspecten naar voren ge
bracht. Het is duidelijk geworden dat de 
land- en tuinbouw uitermate kwetsbaar is. 
Nu is het van belang om zoveel mogelijk 
gegevens uit de Sovjet Unie te krijgen. 
Op basis daarvan zal, denk ik, het be
stuur opnieuw een standpunt in moeten 
nemen. Wat dan vooral van belang zal zijn, 
is te weten hoe het landbouwareaal rond 
bet rampgebied eruit ziet." 

Begin september stond er een eenvou-
dig berichtje in de krant: 

Goes - De Zuidelijke Landbouwmaat
schappij, de ZLM, is niet langer 
voorstander van kernenergie. De boeren 
in zuidwest-Naderland zijn bijzonder 
geschrokken van de kernramp in Tsjer
nobyl. Land- en tuinbouw zijn zeer 
kwetsbaar gebleken voor radioactieve 
besmetting. 

Laat Lubbers z'n 
karwei afmaken 

VOLGZAME FRIEZ~N 

Als de toekomst 
je lief is 

In Friesland ligt het anders. Daar 
hebben de gezamenlijke standsorganisa
ties - en dat was ook al voor de ramp -
kenbaar gemaakt dat als er een keuze mo
gelijk is tussen een nieuwe centrale in 
de Noordoostpolder of bij de Eemshaven, 
dat men dan voorkeur beeft voor de Eems
haven. Secretaris Hoekstra van de Friese 
CBTB hierover : 



"Het uitgangspunt voor ons is gezond 
voedsel. En als kernenergie veilig en 
het afvalprobleem opgelost is, dan heb
ben wij geen enkel probleem met kerne
nergie. Regering en parlement beslissen 
daarover. Wij voegen ons naar de over
heid. Ja, ook na Tsjernobyl. Maar er is 
ook al besloten door de regering om de 
geplande nieuwbouw uit te stellen. Die 
brief over onze voorkeur voor de Eerna
haven boven de Noordoostpolder heeft te 
maken met de drinkwatervoorziening en 
de waterinlaat voor grote delen van 
Friesland en Groningen. Die is in be
langrijke mate afhankelijk van het IJs
selmeer." 

GEEN STANDPUNT 
Zo'n jaar of drie geleden is in 

KNBTB-verband uitvoerig meegedaan aan 
de Brede Maatschappelijke Discussie. De 
KNBTB-ers kwamen toen tot de slotsom 
dat er in Nederland géén nieuwe centra
les bij moesten. Borsele en Dodewaard 
mochten nog wel blijven. We vroegen de 
voorzitter van de KNBTB naar de waarde 
van die uitspraak. 
Joris Schouten: 
"De leden hebben door middel van de Bre
de Maatschappelijke Discussie hun mening 
kenbaar gemaakt. En je weet dat zoiets 
als een Brede Maatschappelijke Discussie 
geen onderdeel is van de democratische 
besluitvorming van de maatschappij. Ook 
voor de KNBTB is die discussie geen ba
sis om een standpunt op in te nemen. En 
Tsjernobyl is voor ons geen aanleiding 
om onze opstelling te wijzigen. Wij heb
ben dus geen standpunt over kernenergie." 

Evenals het Noordelijk Agrarisch Jon
geren Kontakt (NAJK). Ook zij hebben 
geen standpunt over onze kerncentrales. 
Jos Roemaat, de voorzitter, zegt hiero
ver: 
"Na Tsjernobyl hebben we in het dagelijks 
bestuur gezegd: "Bekijk die eerste week 
hoe het er met de schade voorstaat." Nu 
vinden we dat het Ladbouwschap het goed 
doet ten aanzien van de schadeclaim. Kijk, 
het is ook geen specifiek jongerenpro
bleem. Dat is ook één van de redenen 
waarom we over kernenergie nooit een 
standpunt hebben ingenomen. En ik denk 
dat er ook een zekere matheid is. Het 
heeft mensen in de landbouw nooit zo 
aangesproken." 
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DUBBELE MORAAL 
Op landelijk niveau komt er dus wei

nig van de grond van de organisaties wat 
uitgaat boven de perikelen over schade
vergoeding. Maar uit de provincie komen 
her en der wel reacties van mensen uit 
de organisaties. De vice-voorzitter van 
de NCB bijvoorbeeld vraagt zich af of we 
ons niet opnieuw moeten bezinnen over het 
probleem. De ZLM hebben we al genoemd. En 
ook uit het Noorden komt twijfel opborre
len. Maar dan wel twijfel van bedenkelijk 
allooi. Leeuwma van de Groninger Mij.: 
"Wanneer radioactieve besmetting van 
land- en tuinbouwproducten volgens de 
overheid behoort tot de normale bedrijfs
risico's, dan is die landbouw geneigd te 
zeggen: Weg met die kernenergie." Een 
opmerkelijke uitspraak van Leeuwma die we 
konden lezen in het Nieuwsblad van het 
Noorden. Want van 'de landbouw' is geen 
standpunt te bekennen. Laat staan dat bij
voorbeeld Schouten van de KNBTB zou zeg
gen tégen kernenergie te zijn. 
Maar behalve dat, getuigt zo'n uitspraak 
van Leeuwma van een soort dubbele moraal. 
Pas op het moment dat de landbouw op moet 
draaien voor de kosten, komt Leeuwma in 
het geweer. Niet de besmetting en de kans 
op kanker is zijn criterium. Neen, louter 
geld is van belang. Onze waardering gaat 
dan ook meer uit naar de opstelling van 
mensen en groeperingen die gezondheid 
stellen boven financiële problemen. Hoe 
belangrijk die ook zijn en zullen worden. 
De berichten uit de Filippijnen, Sri Lanka, 
Brazilië enz. over het niet-toelaten van 
melkpoeder en koffiemelk uit Nederland, 
omdat deze producten besmet zijn met ra
dioactiviteit, zijn een teken aan de 
wand. Het is niet te hopen dat deze lan
den ingaan op de suggestie die al aan hen 
is gedaan, om hun normen te wijzigen. 

Voor dit artikel werd grotelijks gebruik 
gemaakt van een artikel van Harry van 
Oosterhout, dat we aantroffen in het blad 
"Landbouwmaand". 



VOLKERENMOORD! 
Het volgende geeft een korte maar 

onvolledige samenvatting van de ecolo
gische gevolgen van Tsjernobyl voor de 
Zweden. Zij zijn zwaar getroffen. De in 
het uiterste Noorden levendeLaplanders 
nog het meest. Al hun voedsel is ver
vuild; hun economische basis is vernie
tigd; hun voortbestaan als volk is niet 
goed meer mogelijk; kanker zal bij hen 
epidemisch worden; hun nageslacht zal 
moeten leven met genetische schade. · 

"Onder de radioactiviteit van een niet
stabiel nuclide wordt verstaan het 
aantal spontane kernveranderingen per 
seconde. In het internationale systeem 
van eenheden wordt êên kernverandering 
per seconde als eenheid van activiteit 
gebruikt met daarvoor de speciale 
naam becquerel (Bq)." 

? .ai: In Uppland en noordelijker wordt 
100 maal hogere straling geregistreerd 
dan de normale altijd aanwezige achter
grondstraling. Alle Zweedse boeren moe
ten hun melkkoeien op stal houden. 

6 mei: De hoogste straling wordt geme
ten in de, Gävle•regio (iets lager dan 
midden-Zweden, aan de Bothnische Golf), 
400 micro-röntgen per uur; normaal is 
50. 

7 mei: In de omgeving van Forsmark wordt 
in het regenwater plutonium gevonden, 
1 Bq per liter. 

9 mei: Italië stopt de invoer van vlees 
uit Zweden, wegens de waarschijnlijk
heid van radioactieve vervuiling. 

12 mei: De melk gemolken op het Zweedse 
eiland Gotland (even noordelijk als de 
punt van Denemarken) breekt het Europe
se record met een vervuiling van 2900 
Bq per 11 ter. 

16 mei: De mensen in de ergst getroffen 
regio's worden gewaarschuwd tegen het 
eten van verse groenten en eetbare wil
de planten. 

21 mei: De krantekoppen zeggen: "Gävle 
erntiger getroffen dan Kiëf." Het cesi
um-137 gehalte te Gävle ligt tussen de 
9000 en 130.000 Bq per vierkante meter. 
De veilig geachte norm is 1000 Bq per 
vierkante meter. 

28 mei: De tuinders in de ergst getrof
fen regio's moeten hun peterselie en 
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bieslook weggooien maar er wordt niet 
gezegd waar. De handel erin is verboden. 
Peterselie komt tot 7700 Bq per kilogram; 
bieslook tot 4000 Bq per kilogram. De 
veilig geachte norm voor voedsel is 
300 Bq/kg. 

29 mei: De woede onder de boeren loopt 
gevaarlijk hoog op. Zij willen weten wat 
te doen met hun vervuilde landbouwpro
ducten en hun melk. Sommige boeren ver
spreiden hun vervuilde melk als mest 
over hun land. 

1 juni: Ten noorden van Gävle wordt door
middel van inspectie vanuit de lucht ce
sium-137 vervuiling gevonden van 200.000 
Bq per vierkante meter. 

6 juni: Wegens een te hoog cesium-gehalte 
wordt de verkoop van rendiervlees, af
komstig uit drie noordelijke regio's 
verboden. 

17 juni: In de ergst getroffen regio's 
wordt de jacht op vogels verboden. Ge
wone landvogels komen op 2000 tot 16.000 
Bq per kilogram. Elanden, herten en hazen 
zijn vervuild met 2000 tot 8000 Bq per 
kilogram. Koetemelk komt tot 6000 Bq de 
liter. Schapenmelk tot 20.000 Bq per 
liter. 

25 juni: De Zweedse boeren mogen hun 
koeien weer buiten laten grazenlil 

27 juni: Het cesium-gehalte van zoetwa
tervis neemt toe tot 10.000 Bq/kg. De 
verwachting is dat dit gehalte in de 
herfst zal stijgen tot het tienvoudige. 

6 juli: De bevolking wordt gewaarschuwd 
het eten van bessen te beperken. Rondom 
Gävle bevatten de bessen cesium tot 1277 
Bq/kg. 

19 Juli: Bekend wordt gemaakt dat naar 
alle waarschijnlijkheid de slacht van 



rendieren voor consumptie, gedurende 5 
jaar onverantwoord is. De Lappen leven 
grotendeels van vis en rendiervleesl 

23 juli: De cantarelten in de omgeving 
van G~vle bevatten cesium-137, tot 
1407 Bq/kg. Het meest alarmerende is 
echter dat ook de paddestoelen in de 
regio's die men minder getroffen dacht, 
veel cesium bevatten. In de omgeving 
van Eskilstuna (zo noordelijk als Stock
holm) bijvoorbeeld 720 Bq/kg. 
Paddestoelen blijken cesium te verzame
len uit de bovenlaag van de grond. Hoe 
zuurder de grond, hoe meer cesium wordt 
opgenomen. 

23 juli: In 20 noordelijke regio's is 
de zoetwatervis vervuild. Dit geldt ook 
voor de bessen in 10 noordelijke regi
o's. 

LAPLANDERS 
Sara Lidman, een bekende Zweedse 

journaliste, staat zeer critisch tegeno
ver de snel gedane suggestie van de 
Zweedse regering om alle vervuilde ren
dieren van de Lappen te slachten en te 
begraven. Zij maakte duidelijk dat, 
volgens een uitspraak van de Verenigde 
Naties in 1948, het beroven van een et
nische minderheid, zoals de Lappen, van 
haar voedselbronnen gelijkstaat aan 
volkerenmoórd. 

Anderzijds komt deze roof de hout-
en papierindustrie zeer gelegen, zo 
achrijft Sara Lidman. Het lijkt logisch 
om vervuilde dieren met tienduizenden 
tegelijk te slachten, maar de cultuur 
en leefwijze van waarschijnlijk het oud
ste volk van Europa wordt tegelijkertijd 
vernietigd. Vervolgens kunnen de wouden 
worden opgekocht en gekapt. De Lappen 
die nog niet eerder zijn weggetrokken, 
verdwijnen dan ook nog wel naar het zui
den, om daar verder te vegeteren ale 
tweederangs burgers.In het noorden heeft 
de industrie dan helemaal vrij spel. 
De Lappen worden al tientallen jaren 
verdrongen van hun oorspronkelijke wei
degronden, de noordelijke wouden van 
Noorwegen, Zweden, Finland tot in Rus
land. 

In de zestigerjaren werden de Lappen 
ernstig getroffen door de fall-out van 
kernwapens. Ogenschijnlijk was toen de 
schade alleen van economische aard. Ook 
toen was hun rendiervlees ongeschikt 
voor consumptie en onverkoopbaar. Nu 
is de schade voor dit arme volk echter 
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veel ingrijpender en van langduriger 
aard. Het zijn de "Indianen ea Zigeuners 
van het noorden." 

(Bron: WISE) 

NASCHRIFT 
Inmiddels weten we dat ook de padde

stoelen in de Nederlandse bossen ver
vuild zijn. Onderzoekers van de Vrije 
Universiteit te Amsterdam vonden waarden 
van 600 tot 1000 Bq/kg. Medewerkers van 
de Groningse Universiteit kwamen tot 
soortgelijke bevindingen. Onze melk is 
vervuild en komt terug uit de landen waar 
ze nog de 0-norm hanteren. Hoe staat het 
met onze peterselie, bieslook en bosbes
sen? En met de rest? 
De gevonden vervuiling in paddestoelen 
doet veronderstellen dat de vervuiling 
eerder toe- dan afneemt. Je vraagt je af: 
hoe zit dat? Hoe is de situatie in ons 
land eigenlijk, zonder verdoezeling en 
zonder geruststellende woorden? Zo'n over
zicht ontbreekt. 

Wij schrijven dit niet om een mogelij
ke paniek aan te wakkeren. Als de radio
actieve vervuiling hier ernstiger is dan 
de vele geruststellende verklaringen ons 
deden geloven, is het kwaad toch al ge
schied. 

Wij schrijven dit wel omdat er politi
ke beslisalngen voor de deur staan over 
het openhouden van Dodewaard en Borsele 
en over de bouw van nieuwe kerncentra
les. Na de etatenverkiezingen van vol
gend jaar staan deze beslisalngen voor 
de deur. 

Zo'n overzicht van de situatie in ons 
land kan wellicht ook heilzaam werken 
voor de standsorganisaties van de boe
ren en tuinders. Zij kunnen het Landbouw
schap er toe aanzetten een onderzoek te 
doen naar de gevolgen van een kernramp 
voor de Ne4erlandse land· en tuinbouw. 
De Nederlandse Waterleidingbed1'ijven de
den al zo'n onderzoek en verklaarden zich 
nadien tegen de uitbreiding van kernener
gie. 
Wellicht dat dan ook voldoende aandacht 
besteed wordt aan de alternatieven voor 
kernenergie. Een luttele lat bezuiniging 
op het stroomverbruik maakt die uitbrei
ding al overbodig. Met warmtekrachtkoppe• 
ling, windenergie, zonne•energie 1 bio• 
gas, maatregelen om pieken in stroom
verbruik tegen te gaan, is een volgende 
ramp als Tsjernobyl te vermijden! En an
ders is het binnen 10 jaar opnieuw raak! 
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