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Nog steeds is de r eger ing van plan 
proefboringen in zoutkoepel s uit te voe
ren om vast te stell en of ze geschikt 
zijn voor de opslag van atoomafval . Al 
in 1984 heeft de regering gezegd dat 
geen van de zoutkoepels aan de eisen 
die zij zelf heeft gesteld voldoet . De 
regering heeft nu nieuwe eisen opge
steld en daarover wordt nu de mening 
van de bevolking gevraagd. Het komt er
op neer dat men mag zeggen hoeveel 
slachtoffers er mogen vallen als gevolg 
van de stra l ing, veroorzaakt door de 
opslag van het afval. De Milieufedera
tie Gr oningen, de Mi lieuraad Dr enthe en 

het Zoutkoepeloverleg (van de groepen 
die zich tegen deze plannen verzetten) 
roepen u op om b i jgaande antwoordkaart 
vóór 26 oktober op te s tur en en de re
gering zo te laten weten dat de mensen 
nu en later verschoond moeten blijven 
van de gevolgen van de opslag van a
toomafval in zoutkoepels . 

In 1976 heeft de regering vijf zoutkoe
pels uitgekozen voor proefboringen en 
opslag van radioactief afval . Deze zout-
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plaatsen Onstwedd l@l ., • ~~9W; . ..,._ ~r. -
selte en Pieterbu -P~~&P~ 

1 

11 G~d7u ~-lia 1 :r/;01.4 I 
~~-r:_j - -----



zijn niet doorgegaan, omdat de Tweede 
Kamer zich daartegen heeft uitgesproken, 
mede door het verzet uit het Noorden. 
Begin jaren tachtig bleek dat de oude 
plannen voor proefboringen ge.en kans 
mee~ zouden maken. 

Daarom heeft de regering in 1983 de plan
nen herzien. Besloten werd een nieuwe ad
viescommissie in te stellen, OPLA gehe
ten (Opberging te Land). In juni 1984 
kwam deze commissie met een onderzoeks
programma dat goedgekeurd is door de TWee
de Kamer. Voor f 27 miljoen worden twintig 
deelstudies verricht die begin 1988 klaar 
moeten zijn. In juni is een tussenrapport 
verschenen, waarin op. vele pagina's een 
pleidooi wordt gehouden om in 1988 einde
lijk over te gaan tot proefboringen. De 
boringen staan nu dus voor de deur. 

KRITERIA 
Het onderzoeksprogramma van de OPLA-co~ 
missie heeft onder meer als doel om uit 
te rekenen tot hoeveel stralingsbelas
ting de opslag van atoomafval leidt. Om 
te bepalen of die hoeveelheid aanvaard
baar is, moet er een norm vastgesteld 
worden, door de regering het radiolo
gisch normenstelsel genoemd. De discus
sie over normen is niet nieuw. Al in 
1977 was er een lijst van punten waarop 
zoutkoepels moeten worden beoordeeld 
(zogenaamde criteria) om vast te stellen 
of zij geschikt zijn voor opslag van 
atoomafval. 

In 1978 heeft de Tweede Kamer een CDA
motie aangenomen, waarin gevraagd wordt 
om verduidelijking van die criteria. Die 
nieuwe criteria, die als gevolg van deze 
motie waren opgesteld, werden in 1979 
gepubliceerd. Ze riepen nieuwe vragen 
op, die aan de orde kwamen in de discus
sies over opslag van atoomafval tijdens 
de Brede Maatschappelijke Discussiè. Een 
medewerker van de Rijksgeologische 
Dienst stelde toen dat op grond van die 
criteria alle zoutkoepels afgekeurd zou
den moeten worden. 

GEEN ZOUTKOEPEL VOLDOET 
Eén van de cr1ter1a houdt namelijk in, 
dat er de laatste 20 miljoen jaar geen 
enkele beweging meer mag zijn geweest in 
de zoutkoepels. En daar voldoet geen en
kele zoutkoepel aan, zoals de regering 
in 1984 heeft toegegeven. Men zou hebben 
kunnen verwachten dat de discussie over 
opslag in zoutkoepels daarmee gesloten 
was. 
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Maar nee, de regering zag dat anders. In 
februari 1985 stelden de ministers Van 
Aardenne en Winsemius dat de criteria 
niet doel-matig waren; d.w.z., ze leidden 
niet naar het gewenste doel: de keuze 
van een zoutkoepel. Er zouden nieuwe cri
teria moeten komen. Op 15 september heeft 
de huidige minister van Milieubeheer, 
Nijpels, een nota uitgebracht over de 
nieuwe criteria. De nota heet voluit: 
"Basisnotitie ten behoeve van de ontwik
keling van een toetsingscriterium voor 
de ondergrondse opberging van radioactief 
afval (tor)". In deze basisnotitie wordt 
een aanzet gegeven voor nieuwe criteria. 

INSPRAAKRONDE 
Tot 26 oktober kan iedereen daarover 
schriftelijk zijn of haar mening geven. 
De notitie wordt daarnaast voorgelegd 
aan een groep "onafhankelijke deskundi
gen". Aan de hand van de inspraak wor
den midden 1988 door de overheid ont
werp-criteria gemaakt, waar weer een 
inspraakronde over kQlllt. In 1989 zullen 
de criteria dan definitief worden vast
gesteld (als ze doetmatig zijn?). De 
inspraakronde die nu bezig is (van 15 
september tot 26 oktober) zal van grote 
invloed zijn op het eindresultaat. Laat 
daarom horen wat u van de voorstellen-
van Nijpels vindt. 

STRIJDIGHEID 
In de basisnotitie wordt gesproken over 
het toetsingscriterium. Het toetsings
criterium bestaat uit een aantal eisen 
waaraan de aanvaardbaarheid van de op
slag van radioactief afval moet worden 
getoetst. Ook moet aan de hand van dit 
criterium aangegeven kunnen worden of 
er proefboringen in zoutkoepels plaats 
moeten vinden. De Minister van Economi
sche Zaken, De Korte, wil een dergelijk 
besluit echter midden 1988 nemen, dus 
voor dat het criterium is vastgesteld. 
Een strijdigheid dus in het regerings
beleid. 

HOEVEEL RISICO MAG ? 
Nijpels stelt in de basisnotitie dat de 
huidige inspraak moet gaan over de pun
ten die een belangrijke rol spelen bij 
het vaststellen van het criterium. Daar
bij gaat het met name over de vraag hoe 
zwaar de risico's voor de toekomstige 
generaties moeten wegen. Echter de fun
damentele vraag óf toekomstige genera
ties opgezadeld mogen worden met risi
co'svanwege opslag van atoomafval dat 



nu gemaakt wordt, komt niet aan de orde 
De hele notitie is geschreven vanuit de 
gedachte of wens dat er kernenergie en 
dus atoomafval is. Men kan slechts kie
zen hoeveel straling de mensen in de 
toekomst mogen hebben. Ook kan men kie
zen uit verschillende methoden om de 
stralingsbelasting te berekenen. Als men 
de stralingsbelasting weet en een schat
ting maakt over hoeveel mensen die stra
ling zullen oplopen, kan berekend worden 
hoeveel slachtoffers er zullen vallen 
door die straling. De inspraak houdt in 
dat men aan mag geven hoeveel slachtof
fers er mogen vallen door opslag van 
atoomafval. 
De Milieufederatie,Groningen, de Milieu
raad Drenthe en het Zoukoepeloverleg (in
clusief ·De Nucleaire Dissonant) wijzen 
medeverantwoordelijkheid voor slachtof
fers door opslag van atoomafval af en 
stellen daarom de eis: 
a. geen opslag van atoomafval in zout

koepels, en dus geen kernenergie; 
b. bevordering van een milieuvriendelijk 

energiebeleid zoals verwoord door het 
Centrum voor Energiebesparing en de 
Interfacultaire Vakgroep voor Energie 
en Milieukunde van de Universiteit 
Groningen. 

BOVENGRONDSE VESTING 
Opslag van atoomafval onder de grond be
tekent een zeer zwaar bewaakte vesting 
bovengronds, over duizenden jaren. Het 
landelijke karakter van de streek waar 
de zoutkoepels liggen die "in de prijzen 
vallen" liggen, zal totaal veranderen: 
militairisering tot ver btJi ten de direc
te omgeving. Aan toerisme behoeft dan 
niet meer gedacht te worden. 
Dat blijkt uit een studie van de onder
neming Van Hattum en Blankevoort, één 
van de 20 deelstudies van de OPLA. In de 
studie wordt uitgerekend dat voor opslag 
van atoomafval, onder de grond in een 
zoutkoepel, boven de grond een terrein 
van 40 hectare nodig is. De schachten 
(de toegangen naar de opslagruimten in 
de zoutkoepels) en de daarbij behorende 
bedrijfsgebouwen worden bij voorkeur bo
ven het centrum van de koepel geplaatst. 
Naar het opslagterrein moeten goede weg
en spoorwegvoorzieningen komen. Er zul
len hiervoor speciaal spoorwegen aange
legd moeten worden. Afvaltransporten 
kunnen het met één of meerdere hekken 
omheinde bedrijfsterrein bereiken via 
een sluis op de plaats waar de "portier" 
zit, met z'n electronische beveiligings-
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apparatuur, o.a. voor de zwaar bewaakte 
omheining. Er komen aparte gebouwen voor 
tussenopslag van de verschillende soor
ten radioactief afval. Er zijn gebouwen 
nodig voor de behandeling van atoomafval, 
o.a. in af3eschermde ruimtes. Ook komen 
er kantoren voor de stralingsdienst, 
EHBO, een kantine, een eigen elektrici
teitscentrale, een landingsplaats voor 
helikopters en niet te vergeten onderko
mens voor de manschappen van de bewa
kingsdiensten. In een speciaal gebouw 
zal onverhoopt besmet water behandeld 
worden. 

ZOUTOPSLAG 
Aparte aandacht verdient de loods voor 
de tijdelijke opslag van zout. Immers, 
er wordt bij de aanleg van de mijn zout 
uit de koepel weggehaald. Daarna gaat 
het atoomafval de mijn in. Omdat dit 
atoomafval niet de hele mijn vult, moet 
een deel van het zout er naderhand weer 
in (wat er met de rest van het zout ge
beurt, is onbekend). In de nota staat 
vermeld hoeveel zout er in de loods op
geslagen moet worden om later als na
vulmateriaal te kunnen dienen. Het gaat 
om 322.650 kubieke meter. Dit is een 
volume van zes voetbalvelden op een rij, 
met een hoogte van tien meter. Het 
wordt een loods van 600 meter lang, 50 
me ter breed en tien me ter hoog. Het be
drijfsterrein wordt van de buitenwereld 
afgeschremd door een omheining die 's 
nachts verlicht wordt. Dit in het kader 
van de "doelmatige terreinbewaking". Er 
komen kamera's die kunnen waarnemen wat 
er buiten de hekken gebeurt, terwijl er 
langs de omheining wacht gelopen wordt. 
Opslag van atoomafval onder de grond 
betekent derhalve een vestiging boven 
de grond. Geen prettig vooruitzicht voor 
de mensen die er wonen, tot in de zeer 
verre omgeving. 
________ __::.:vg,z cie 
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23 APRIL 1988 
Twee jaar na Tsjernobyl: Gasselte: 
Zaterdag 23 april 1988 zal de Jaarlijkse 
herdenking van Tsjernobyl plaatsvinden 
te Gasselte, aangepast aan de mogelijk
heden van de landelijke omgeving die 
daar voorhanden is. Dit werd besloten op 
het Strategiecongres van het Landelijk 
Platform Tegen Kernenergie, dat op 26-9 
-'87 in Utrecht werd gehouden. Uet Zout
koepeloverleg, de Milieufederatie Gro
ningen en de Milieuraad Drenthe zullen 
de herdenking organiseren, met onder
steuning van de groepen en organisaties 
die in het landelijk platform deelnemen. 
De betrokken mensen gaan weèr een drukke 
tijd tegemoet: 

jA, MMR t>E OPPO'>iTiE 
REAli~E~RT :ZiUt TO(II OOk. 
DAT 'N SEiAN4Rijll. IIEHtiERK 
VAN t>f PARLE I'ENT.toillt QE-
HOKRATiE Î'>, ~T \lE t1EHiP«t 1 
VAN WA> VAIIllt BEVOLI:.iN4 I 
TbTAI\L (ftl'tE<fE€1\11 Mil 'W<lR!lEM! 

PLANNING 
Hieronder treft u de tijdsplanning die 
de overheid officieel hanteert betref
fende de kernenergieplannen. In boever
re deze planning wordt gehaald, is na
tuurlijk de vraag. Niet alleen door de 
weerstand van de 87% van de bevolking 
die tegen kernenergie is. Zo staat in 
de nieuwe begroting van het Ministerie 
van Economische Zaken dat de regering 
begin 1989 een besluit zal nemen over 
de nieuwe kerncentrales, maar ook is be
kend dat minister Nijpels, één van de 
meest betrokken ministers, niet veel 
trek heeft in een beslissing gedurende 
deze kabinetsperiode. 
De schema's voor de besluitvorming over 
kernenergie en radioactief afval staan 
hieronder apart weergegeven. Ze hebben 
natuurlijk wel alles met elkaar te ma-
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ken. Er ligt nog steeds een aangenomen 
motie van de Tweede Kamer uit 1985 die 
stelt dat er alleen nieuwe kerncentra
les mogen komen als er een aanvaaPdba
re oplossing (dat is heel wat anders 
dan een veilige oplossing:) is voor het 
afval. Volgens het CDA en de VVD is de 
"tijdelijke" opslag in Borssele overi
gens ook een voldoende oplossing. 

NIEUWE KERNCENTRALES 
FASE I. Is kernenergie veilig genoeg 

voor toepassing in Nederland? 
oktober 1987 publicatie van 8 veilig

heidsstudies. De belangrijkste hier
van zijn: 

1. een studie naar de bronterm van een 
groot ongeluk, oftewel wat komt er al
lemaal vrij bij een ramp ergens in 
West Europa, die half zo ernstig is 
als in Tsjernobyl; 

2. twee studies naar de gevolgen van een 
dergelijke ramp, één voor de landbouw 
en één voor de industrie; 

3. twee studies naar de kwaliteit van 
het containment, dat is het veilig
heidsomhulsel van Dodewaard en Borsse
le (zoals bekend heeft Dodewaard niet 
zo'n omhulsel!). 

eind 1987 tot begin 1988 een adviesronde 
over deze studies. De nieuwe en breder 
samengestelde Commissie Reactorveilig
heid (CRV) zal een technisch/wetenschap
pelijk advies uitbrengen over de bron
termstudie en de studies naar Dodewaard 
en Borssele. Maatschappelijke toetsing 
(wat dat ook moge betekenen) door de 
Centrale Raad voor Milieuhygiëne en de 
Algemene Energieraad vindt in ieder ge
val plaats voor de studies naar de ge
volgen van een ramp. 

voorjaar 1988 de regering neemt een 
standpunt in over de mogelijkheids
vraag van nieuwe kerncentrales. Dit 
standpunt en de vele rapporten gaan 
naar de Tweede Kamer. 

midden 1988 discussie in de Tweede Ka
mer over het regeringsstandpunt. 

FASE 2. Is kerne·nergie gewenst voor de 
elektriciteitsvoorziening? 
(Deze fase komt er uiteraard 
alleen als fase 1. met ja wordt 
beantwoord) 

midden 1988 ambtelijke voorbereidingen 
voor het regeringsstandpunt over 
kerncentrales. 

begin 1989 regeringsbesluit over de 
nieuwe kerncentrales. 

voorjaar 1989 Kamerdebat over de nieuwe 
kerncentrales. 



In 1988 komt er een nieuw elektrici
teitsplan van de SEP, waarbij een be
slissing over de bouw van 3.000 mega
Watt (MW) nieuw vermogen zal worden ge
nomen. Dat is nodig zeggen de elektri
citeitsbedrijven. Alhoewel dan nieuwe 
kerncentrales niet in aanmerking kunnen 
komen, zal de discussie over het elek
triciteitsplan ongetwijfeld de discus
sie over kernenergie beïnvloeden. 

OPSLA<1 RADIOACTIEF AFVAL 
i. Tûssenopsiag Rorsse!e 
november 1987 start vergunningprocedure 

Kernenergiewet. De aanvraag voor de 
vergunning en de milieu-effectrappor
tage (MER) liggen één maand ter inze
ge. In die periode kunnen vragen wor
den ingediend. 

eind 1987 advies van de Commissie-Mi
lieueffectrapportage (Commissie-MER), 
een commissie van onafhankelijke des
kundigen. 

voorjaar 1988 de vergunningve~lener (4 
ministeries) beslist over de aanvraag. 
De beschikking ligt een maand ter in
zage. In deze tijd kan in beroep wor
den gegaan bij de Raad van State. 

Naast de vergunning in het kader van de 
Kernenergiewet, zijn el' ook nog and.ere 
vergunningen nodig, zoals een bouwver
gunning. 

2. Opslag in zoutkoepels? 
Hierbij spelen twee aaken naast en 
door elkaar heen. Allereerst is de 
overheid bezig criteria op te stellen 
waaraan de zoutkoepels moeten voldoen. 
Daarnaast loopt het onderzoek door. 
Een onderdeel hiervan vo~en de proef
boringen. 

a.opstelling toetsingscriterium 
15 september 1987 basisnotitie ter in

zage gelegd tot 26 oktober. In deze 
periode is gelegenheid tot reageren. 
Op 14 en 15 oktober vonden hoorzit
tingen plaats in Utrecht en Groningen. 
Ook komt er een advies van een onaf
hankelijke eommissie van deskundigen. 

eind 1987 tot begin 1988 het ministerie 
van VROM stelt een concept op voor de 
toetsingscriteria. 

april 1988 publicatie concept-criteria, 
gevolgd door inspraak. 

september 1988 publicatie van het twee
de concept. Advisering door de Ge
zondheidsraad en de Centrale Raad 
voor Milieuhygiëne. 

februari 1989 regeringsbesluit over het 
toetsingscriterium~ waarna een Kamer-
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debat volgt. 
b. onderzoek berging radioactief afval 

te land (OPLA) 
voorjaar 1987 publicatie van bet tussen

rapport, met onder meer een kaartje 
met 34 zoutformaties. 

juni 1988 publicatie eindrapport door 
de Commissie OPLA. Dit eindrapport be
vat voorstellen voor nader onderzoek, 
o.a. proefboringen bij een tweetal 
zoutvoorkomens. 

tweede helft 1988 regeringsbesluit over 
dit e1ndrapport, gevolgd door een IA
mer debat. 

GIDS 
Wie leverde de warmtewisselaars voor de 
kerncentrale Dodewaard? Welke universi
teit doet het meeste onderzoek op het 
gebied van kernenergie? 

De antwoorden zijn te vinden in "De Nu
cleaire Gids". Deze gids geeft een ge
detailleerd overzicht van 179 bedrijven, 
instellingen en organisaties die op een 
of andere manier betrokken zijn bij 
kernenergie in Nederland. De Speurgroep 
Bequerel heeft deze lijst samengesteld 
door allerlei bronnen uit te pluizen en 
de nucleaire verbanden te leggen. Het 
meest opvallende is de constatering dat 
bedrijfsleven en overheid vaak en nauv 
met elkaar vers-tTengeld zijn. De NV KE
MA $peelt daarbij de rol van de spin in 
het web. Uiteraard blijkt ook dat er 
een behoorlijke internationale verweven
heid bestaat binnen het kernenergiege
lJeuren. 

De Nucleaire Gids kost f 6,50 (incl. 
porto) en is te bestellen door overma
king van dit bedrag op giro 4089012 t.n. 
v. Secretariaat Basisgroepen, Arnhem. 
onder vermelQing van "nucleaire gids". 
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VERZET TEGEN VERRijKINGSFABRIEK 

Urenco neemt gas terug 
VijftigdQizend demonstranten in 1978 op de been te
gen de uitbreidingsplannen van UCN in Almelo. Voor
naamste bezwaar was de voorgenomen export van ver
rijkt uranium naar Brazilië. 
Negen jaar later wil URENCO fors uitbreiden om aan 
de groeiende uranium-vraag te voldoen, waarbij men 
rekent op uitbreiding van kernenergie in Nederland. 
Hoog tijd voo~ een nieuwe alliantie tussen anti
kernenergieweging en Derde Wereldbeweging: het ura
nium is afkomstig'uit Namibië. 

Hans Buitenweg Op 2 mei l986 dienQ& URENCO Neder
land v.o.f een vergunningsaanvraag in 
om haar verrijkingscapaciteit te mo
gen uitbreiden van 1000 ton tot 3500 
ton per jaar. Tegen deze uitbreidings
plannen werden 330 bezwaarschriften 
ingediend. De vergunningverlenende 
instanties, de ministeries van Eco
nomische Zaken, Sociale Zaken, WVC 
en VROM, veeqden tot tweemaal toe 
alle bezwaren van tafel, zowel bij 
de verlening van de ontwerpbeschik
king als bij de verlening van de 
beschikking zelf. Op 17 maart 1987 
werd de ve~unning verleend. 
Er bleef nog de mogelijkheid over om 
een k~roep8Procedure te starten 
bij de afdeling Geschillen van Be
stuur van de Raád van State. Achttien 
personen en/Of organisaties hebben 
een beroepschrift en een schorsinqs
verzoek i.ngedi.nd. Tien hiervan, 
waa~er Milie~fensie, Kritische 
Massa en bet Platf~ Stop uc hebben 
hun krachten gebundeld en werken nu 
s~n via êên advocaat. De schorsings
zitting is naar alle waarschijnlijk
heid halverwege augustus. Ook een 
Westduitse groep, Arbeitskreis Umwelt 
uit Gronau, heeft een beroepschrift 
ingediend. 

tegenvallers 
Dat UKENCO ook daadwerkelijk gebruik 
maakt van de aan haar verstrekte ver
gunning wordt steeds onzekerder. Ten 
tijde dat URENCO de vergunning opstel
de hanteerde men een prognose waarbij 
de markt voor uraniumverrijking noq 
sterk zou groeien. Precies een week 
voordat URENCO de vergunningsaanvraag 
indiende, spatte op 25 april één van 
de reactoren in Tsjernobyl uit elkaar. 
Als gevolg van deze ramp maakten veel 
landen pas op de plaats met hun kern
ene!!'gieprogramma's, .Zo ook Nederland. 
Dit heeft voor URENCO gevolgen. In het 
Jaarverslag over 1986 wordt het als 
volgt toegegeven: "In sommige landen 
is er sprake van beleidsconsequenties, 
leidende tot vertragingen en mogelijk 
zelfs afstel van nog aan te vangen pro-

jecten". Bet volgende eitaat uit u~
CO's Jaarverslag is belanqwekkend: 
"Voor URENCO i.s het dan ook van groot 
belang of in de komende jaren besluit
vorming tot àe bouw van nieuw kern
centrales posi. ti.ef wordt afgerond. In 
de eerste plaats geldt dat voor Neder
land." 
Dit staat toch wel in schril con
trast met de antwoorden die lllinis
ter De KOrte gaf op vragen van het 
PPR-kamerlid Peter Lankhorst. De 
J:orte ontkende namelijk dat er 
enig verband is tussen nieuwe kern
cenyrales in ons land en de uit
breidingsplannen van UR2NCO. URENCO 
zelf spreekt de minister dus tegen! 

Een medewerker van URENCO verklaarde 
onlangs dat het komende jaar niet 
wordt uitgebreid. Ben andere tegen
valler is 4e spectaculair lage 
koers van de Amerikaanse dollar. 
URENCO is niet meer in staat te 
concurreren met het Amerikaanse 
Department of Enerqy (DOE). DOE 
beheerst vooral de Amerikaanse 
thuismarkt en die in het Verre 
oosten, 

besmet uranium 
Een ander aspect dat URENCO in een 
negatief daglicht plaatst, is het 
proces dat de VN-raaä voor Namibii 
tegen URENCO beeft aangespannen. 
De raad beschuldigt URENCO van ille
gale verwerking van Namibisch 
·uranium. Dit uranium wo~t illegaal 
door Zuid-Afrika tegen de wil van 
de VN-raad {decreet 1) gedolven en 
gebporteerd. Eenieder die dit 
uranium verhandelt, verkoopt, koopt 
of bewerkt doet dit op illegale 
wijze. URENCO verschuilt zich ach
ter bet feit dat allerlei stromen 
uranium in verhexinqsfabrieken (dat 
zijn fabrieken waar uranium aan 
fluor wordt gekoppeld) gemengd wor
den, zodat de herkomst niet meer 
'te achterhalen is. De VN-raad stelt 
hier tegenover dat bekend is welke 
klanten van URENCO hun uranium in 
Namibii kopen, zodat ook URENCO 
dat behoort te weten. 
Misschien is dit een hernieuwd aan
dachtspunt voor zowel de AKB als 
anti-apartheidsgroepen om de strijd 
met URENCO weer volledig aan te 
binden, 

(met dank aan Allicht) 
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