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Onderstroom'organiseert in samenwerking met de Energiewinkel Nijmegen een avond
over kernafval.
.
Kernafval is weer terug in de aktualiteit. Hoe staat het met de door Nederland
gekozen opties om het kernafval meg te moffelen? Om deze vraag te beantwoorden
zijn drie sprekers uitgenodigd: Hans Guyt van Greenpeace. Jan Pieter Wind van
de Stichting Milieufederatie Groningen. en Wilbert Willems. lid van de Tweede
Kamer namens de PSP.
De avond vindt plaats in het Wijkcentrum Bottendaal. Burghard van de Bergstraat
te Wijmegen, op donderdag 12 april 84 om 20.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.

ABONNEMENTSPERIODE EN BETALINGEN
Door de wijziging in de verschijningsfrequentie van Onderstroom kan er onduidelijkheid zijn ontstaan over de abonnementsperiode en betalingen.
Het zit zo. Jullie. abonnees van Onderstroom. hebben in 1983 30 gulden betaald voor acht nummers. In dat jaar zijn er, doordat Onderstroom een kwartaal blad werd, slechts zes nummers verschenen. De eerste twee nummers van
1984 (jaar9ang 8) hebben jullie dus al betaald. Een nieuwe rekening voor Onderstroom 1S in de zomer te verwachten.
De abonnees die na jaargang 7 hebben opgezegd, krijgen toch nog dit en het
volgende nummer. omdat ze er tenslotte voor betaald hebben. Abonnees die nog
willen opzeggen (wat we natuurlijk niet willen aanmoedigen). moeten dit vöör
1 juni 1984 doen.

foto's
Nijmeegs Fotokollektief

tekeningen
Lian Ong
Peter Steutel

kopij
Kopy opsturen naar:
Onderstroom, Postbus 1334
6501 BH Nijmegen
Vermeld je adres en telefoonnummer
zodat we kontakt met je kunnen
opnemen.

abonnementen
Wil je een abonnement schrijf dan
eeh briefje haar: Onderstroom,
Postbus 1334, 6501 BH Nijmegen.
Wij sturen dan een acceptgirokaart
voor het abonnementsgeld. Abonnementen die niet voor juni '84
zijn opgezegd worden automaties
verlengd.
Onderstroom verschijnt vier keer
per jaar.

boekhandel
Boekhandels kunnen Onderstroom
bestellen 'via:
Postbus 1334
6501 BH Nijmegen

druk
Vrije. Druk Nijmegen.
2
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'Russische kernindustrie groeit'. Kernenergie in de Sowjet Unie staat
niet in het aktuele ni~uws. De grootse aktiviteiten en plannen vormen
een reden om er toch aandacht aan te besteden.
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'De Energiekaravaan' trekt deze zomer weer langs de kust. Een voorproefje van een vrolijk gebeuren.
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'Binnenlands nieuws'
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De Brede Maatschappelijke Diskussie is voorbij. Voor een smak geld zijn we weer in ons eigen gelijk bevestigd en ook in
ons wantrouwen in de 'parlementaire demokratie', gezien de reakties van van Aardenne en· de regeringsfracties op het
eindrapport. Kortom we gaan weer verder waar we gebleven zijn. Degenen die er tijdens de BMD even tussenuit geweest
zijn kunnen zich weer melden want het kernenergieballet vangt spoedig weer aan met als openingsnummer: 'de dans rond
het kernafval'.

De dans rond het kernafval

In de loop van april zal de regering met voorstellen komen voor de opslag van radioaktief afval. Het CDA heeft al
gezegd dat eerst voor het afval een oplossing gevonden moet worden voordat we over nieuwe kerncentrales kunnen gaan
denken. Van Aardenne wil al in september met die ondingen op de proppen komen, dus we zijn benieuwd naar het supervoorstel van de regering.
Bij het zoeken naar opslagplaatsen voor kernafval .wordt door geen enkel land absolute kriteria gehanteerd. De kriteria
voor 'veilige' opslag zijn bepaald door de geologische en geografische mogelijkheden van ieder land. Zo vindt de ene
natie opslag in de woestijn geschikter, een ander land geeft de voorkeur aan leisteenformaties en Nederland vindt
opslag in zout het allerbeste. Onder Groningen en Drenthe liggen toevallig zoutkoepels, dus daar kan die rotzooi dan
mooi in verdwijnen. Omdat de overheid jaren geleden al in de gaten kreeg dat bovenop die zoutkoepels lastige mensen
wonen is ze op zoek gegaan naar alternatieven. Ze probeerde geschikte zoutformaties te vinden onder de Noordzee, maar
na enkele jaren onderzoek is die optie weer afgevallen: geen zout en geen geld. De rust van de zeeën blijft lokken en
Nederland is nog steeds betrokken bij het onderzoek naar opslag in de diepzeebodem. Dit onderzoek is internationa~l en
dat drukt de kosten een beetje. Een derde optie is opslag op land; deze wordt achter de hand gehouden voor als echt
niets meer lukt. Het is nog niet zo duidelijk hoe die opslag eruit moet zien en waar het afval dan komt te liggen.
Dit zijn in het kort de drie belangrijkste nederlandse opties voor de opslag van kernafval. Maar je weet nooit wat ze
allemaal nog verzinnen. Het gaat tenslotte niet om absoluut veilige opslag, maar om 'politiek haalbare' oplossingen.
Met zo'n kriterium zijn je mogelijkheden veel ruimer, zo ruim zelfs dat China in de picture komt •••
In dit themagedeelte van Onderstroom belichten we het decor voor de dans rond het kernafval.

geen experimenten uitgevoerd mogen worden met de opslag van hoogradioaktief
afva1 i n de zeebodem en dat wanneer
toekomstige technologische ontwikkelingen een veilige opslag kunnen garanderen, .een wijziging van het verdrag overwogen za1 worden. Met andere
woorden, voor die 'veilige' opslagmethode zou het hoogradioaktief afval
van de zwarte lijst gehaald kunnen
worden.

Diepzeeopslag: 'tGaat niet
politiek niet en techn'isch niet!
Op de bodem van de OCeaan wonen geen boerinnen met rieken of andere mensen die
ontevreden zouden kunnen zijn met de opslag van radioaktief afval in hun buurt.
Dat is een belangrijke reden voor het onderzoek naar de mogel ijkheden van opslag hoogradioaktieve stoffen in de oceaanbodem.
De seabedemplacement, het storten van hoog radioaktief afval in de bodem van de
oceaan, was hét onderwerp tijdens de achtste Londen dumping conventie die van
20 tot 24 februari plaats vond. De diepzeeopslag is een belangrijke optie van
onder andere Nederland om van het radioaktief afval af te komen. Hans Guyt van
Greenpeace was ·er in Londen bij. Hij bespeurde onder het record aantal deelnemende landen een groeiend verzet tegen deze opslagmethode.
Het ILONA is binnen het NEA ook betrokken bij andere internationaal gecoördineerde onderzoeken naar opslagmogel ijkheden van afval. ILONA valt onder het ministerie van Ekonomische Za-·
ken.
.
Er was betrekkelijk weinig intemationaIe aandacht voor deze afval optie tot
vorig jaar .Finland en Noorwegen er nogal onverwacht over begonnèn op de Londen dumping conventie. Zij vonden dat
in een speciale vergadering met juridiese experts bekeken moest worden of
opslag van hoogradioaktieve stoffen nu
wel of niet onder het verdrag valt.
het verdrag heeft namel ijk hoogradioaktieve stoffen op de zwarte 1ijst
Tiro en Tideman
staan, de lijst van stoffen die verboden zijn om te dumpen.
Nederland nam voor het eerst deel in
Die vergadering was in december, maar
·1979 en speelt sindsdien een belangde deelnemende landen kwamen er zori j ke rol. Ons 1and 1evert de onderals verwacht niet uit.' De hete brij
zoeksschepen Tiro en Tideinan. Van de
werd dus doorgeschoven naar de convenvier onderzoeksgebieden in de Atlantie in februari.
tische OCeaan zijn er inmiddels twee
afgevallen. Overblijven de Great Mete- Hans: "Het radioaktieve afVal is hét
hete hangijzer van de conventie geworor East, 800 kilometer ten weste van
de Canarische Eilanden, waar de Tiro
den. Alleen al vanwege de Tiro waren
ontzettend veel landen uit Midden- en
in 1980 en de Tideman in 1982 op onderzoek zijn geweest; Het tweede geLatijns Amerika naar Londen qekomen.
In totaal waren er 37 landen, een absobied, de Nares Abyssal Plain, ligt
1500 kilometer ten oosten van Ha i ti.
luut record."
Canada is het 1and wat verantwoordeDe vraag of diepzeeopslag wel of niet
lijk is voor onderzoek op deze plek,
onder het verdrag valt dreigde ·de hele
maar Nederland helpt een handje: de
vergadering te overheersen.
Tiro was er in 1982 en is onlangs
"De hele tijd waren er groepjes en nog
van een tweede expeditie teruggekeerd. eens groepjes, coalities, de ene ontwerpresolutie na de andere om toch maar
Deze twee plaatsen in de Atlantische
OCeaan zijn geselekteerd voor nader on- te proberen een consensus te krijgen
op dit punt. Dat was natuurlijk godsderzoek, wat spoedig' van start zal
onmogelijk, de verschillen zijn veel
gaan.
te groot geworden. Het probleem was'
De aktiviteiten van de Seabed Working
dat niemand echt zin had om te. stemmen.
Group zijn onderverdeeld in zeven
Een
stel1lRing zou het blok van potenti'taakgroepen waarin hard gewerkt wordt
l!le oppositie tegen diepzeéopslag
aan onder andere sedimentenonderzoek
splijten want een aantal landen had
(onderzoek naar de samenstell ing van
de zeebodem); methodes om het afval in al aangekondigd zich van stel1lRing. te
onthouden. Dan haa1 je geen twee derde
de zeebodem te krijgen, variilrend van
'vrije val', torpedo's tot boorschach- meer~erheid en heb je er geen reet
aan..
.
ten, al lijkt het laatste het minst
Als haalbaar alternatief is een resoluhaalbaar; onderzoek naar de biologitie ingediend waarin ondermeer gesteld
sche gevolgen van opslag enzovoorts.
Voor Nederland doet het ILOM, het In- werd dat opslag van hoogradioaktief
afval in het zeebed vooralsnog onvertegraa1 Landeli j kOnderzoek Nuc1eai I'
enigbaar is met het verdrag; dat er
Afva1, mee aan het zeebodemonderzoek.
De Vereni gde Staten begonnen met het
zeébodemonderzoek in 1973. In 1975
werd de Seabed Werking Group (SWG) opgericht, die valt onder de Nuclear Energy Agency (NEA) van de Organisatie
voor' Economische samenwerking en Ontwikkeling, de DESO. Vertegenwoordigers
van de VS, 'Engeland, Nederland, Frankrijk, Japan, Canada, Zwitserland,
West Duitsland, de EEG en Belgiil als
waarnemer' (Belgiil doet niet mee aan on·
derzoek en is daarom waarnemer). ontmoe·
ten elkaar jaarlijks in de SWG om te
kijken hoever het onderzoek al is gevorderd.

4

Zeventien landen dienden gezamelijk
deze resolutie in. Dat waren de vijf
Noordse landen, .Argenti niil, 8razil iil,
Chili, Cuba, Dominicaanse Rebubliek,
Panama, Spanje, Mexico, Ierland, Canada, West Duitsland en het Pacificstaatje Nauru.

radioaktief afval had gestemd en Engel and toch drei gde te gaan dumpen,
heeft de internationale vakbeweging
midde.1s een boykot er voor gezorgd dat
het verdrag werd nageleefd. Dat soort
organisaties zijn dus een belangrijke
stok achter de deur."

serieuze optie?
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Is de opslag van hoogradioaktief afva.l i n de zeebodem nu nog een serieuze
optie?
"Ik denk dat het onderzoek nu snel afgelopen is, gezien de omstandigheden.
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Dat hebben de Dui tsers all aten doorschemeren en de vertegenwoordiger van
de Nuclear Energy Agency 1iet op de
convi!ntie merken dat er bijna geen belangstelling meer voor bestaat en het
o1\derzoek nog hooguit een of twee jaar
dool' zal gaan. En dat zou ook best wel
eens zo kunnen zijn.
Ook in Japan zie je grote spanningen
ontstaan omdat ze daar panisch zijn
voor een verslechterde verhouding met
de Pacific-staten. Je moet niet vergeten dat als straks de tweehonderdmijlszone in dat gebied van kracht is,
een klein landje als Kiribati ineens
een oppervlakte krijgt zo groot als
Canada. De Pacific-staten gaan een belangrijke '1'01 spelen op het gebied
van visserijrechten en grondstoffen.
Japan ziet de bui al hangen. Dus ik
verwacht dat het allemaal niet meer
.zo lang zal duren."

1

,

fundamenteel probleem

lans for sea burial of higbIy radioactive waste
China en Cuba

In 1972 ontmoetten vertegenwoordigers
van tachtig landen elkaar in Londen in
een poging de vervuiling van de zeel!n
beter te beheersen. Deze bijeenkomst
resulteerde in de' Internationale Conventie ter voorkoming van 'Zeevervuilingen door dumping van afval en andere zaken', beter bekend als de 'Londen
Dumping Conventie'.
Het verdrag bevat naast allerlei fraaie
zinnen over hoe belangrijk het wel
niet is om de zeeiln te beschermen,.
twee 1ijsten. De zogenaamde zwarte
lijst noemt de stoffen die onder geen
enkele omstandigheid in de oceaan gedumpt mogen worden, behalve in rampsituaties. Hoog radioaktief afval
staat op deze lijst. De grijze lijst
OJDvat stoffen waarvoor een speciale
dumpvergunning moet worden afgegeven.
Laag en middelaktief afval staat 'op
deze lijst, maar sinds vorig jaar is
een moratorium van kracht op de dumping van dit afval.

LONDON DUMPING CONVENT ION
Dit jaar vond de achtste bijeenkomst·
plaats van de Conventie. De belangstell ing is groeiende. Zo waren in
1981 vijftien landen vertegenwoordigd.
Vorig jaar was het al drukker: 32 landen waren present en dit jaar zaten
37 landen in Engeland.
,
Tot 1983 zijn wnvullingen op het verdrag altijd met consensus tot stand
gekomen. Vorig jaar is el' voor het
eerst .gestemd. Dat ging' toen over de
Spaanse resolutie die een moratorium
op het dumpen van laag en middelaktief afval instelde in afwachting van
wetenschappel ijk onderzoek naar de ge..
volgen van deze dumpingen. 8ij deze
stel1lRing kreeg de resolutie de vereiste twee derde meerderheid van de aanwezige landen.Het consensustijdperk
1ijkt voorbij, want het radioaktieve
afva1 roept onoverbrugbare tegenste1lingen op tussen de landen die deelnemen aan de Conventie.

Los van het trieste Nederlandse gedrag gebeuren er volgens Hans op de
conventie wel interessante dingen.
"Het wordt steeds meer ook een NoordZuid konfrontatie. Je ziet dat veel lan
den naar de conventie komen die überhaupt niks willen weten van dulilping, of
het nu op of in de zeebodem is, dat
zal ze een biet wezen. Het is dan heel
koddig om landen als ChiJ i en Cuba
naast elkaar te zien zitten bekonkelefoesen hoe ze Amerika onderuit kunnen
halen. "
Dat 1S allemaal wel leuk en aardig
maal' wat kun je nu met zo' n verdrag?
Het is niet bindend, er zijn allerlei
ontsnappingsklausules en een resolutie lijkt in zo'n verband al helemaal
magertjes.
,"Het is inderdaad slappe hap wat dat
betreft, maar de conventie is een belangrijk politiek forum .. Je kÛnt daar
fl inke politieke winst uit halen en
zo'n resolutie bijvoorbeeld is nu een
.troefkaart waarmee we allerlei organi·saties en partijen mee kunnen mobiliseren. Zo i s dat vori g jaar ook gegaan.
Nadat een meerderheid van de conventie
v66r een moratorium op dumpingen van

Dan bI ijft voor Nederland de opties
tussenopslag, zoutkoepel seneventueel
China over. Is dan de taak voor Greenpeace als beschermer van het zeemiJjeu afgelopen?
"Natuurlijk niet. We willen duidelijk
maken waar het allemaal omging: dat
problemen verschoven worden van het
land naar de zee om zo te ontsnappen
aan de publieke opinie en lokaal verzet. Politiek moeilijke problemen ga
je ui t de weg, zo werden de oceanen
steeds aantrekkelijker. Dat proberen
we te dwarsbomen en dat 1ukt rede1ijk.
Maar daarmee los je het fundamentele
probleem van het radioaktief afval
niet op. Het enige dat je kunt doen
is steeds laten zien dat het onoplosbaar is. 't Gaat niet, politiek niet
en technisch niet."
Madeleen Helmer
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Ze willen weer boren
De regeringzàl in april ongetwijfeld voorstellen om met proefboringen in de
groningse en drenthse zoutkoepels een begin te maken. De zoutkoepels zijn
immers de be1an~rijkste optie voor opslag van kernafval en het wordt de hoogste
tijd die optie daadwerkelijk te onderzoeken, boren dus.
Bovenop de zoutkoepels is de aktiemachine alweer uit het vet gehaald. We gaan
spannende tijden tegemoet want de tijd begint te dringen. En een regering in
het nauw zal er alles aan gelegen zijn om de 'veiligheid' van de zoukoepels
aan te tonen.
Het probleem van het kernafval groeit
met de dag. Niet alleen omdat de hoeveelheid afval toeneemt, maar ook omdat na veertig jaar kernenergie de
vlotbeloofde oplossing voor het afvalprobleem nog steeds niet gevonden is.
De AKB heeft een duidelijk standpunt:
probJemen los je op door de oorzaak
aan te pakken, daarom moeten de kerncentrales gesloten worden. De regeringsfracties willen daar niet aan. Na
het verschijnen van het rapport van de
commissie Beek besloot een meerderheid
in de tweede kamer vorig najaar om Dodewaard en Borsse1e open te houden omdat sluiting te duur zou zijn. Het probleem van het radioaktief afval dat deze kerncentrales produceren speelde in
dit zowiezo onaanvaardbare besluit nauwelijks een rol. Het kernàfva1 wordt
gezien als een gefso1eerd probleem.

zen op de gezamenlijke verantwoor~elijkheid die we voor de rotzooi hebben,
we wilden destijds toch allemaal graag
kernenergie!
Met dergelijke woorden zal de regering
ons proefboringen in de zoutkoepels
proberen aan te praten. Te vrezen is
dat er heel wat machtsmiddelen gebruikt
zullen worden om de 'beste' oplossing
voor het bestaande afval erdoor te
drukken. Mocht dit lukken -en Nederland
zal dan nog minder leuk zijn om in te
wonen- dan is ook de weg vrijgemaakt
voor het afval uit nieuwe kerncentrales, want dat past er in de koepel
dan ook nog wel bij. Dit besef sterkt
het verzet tegen de proefboringen in
de zoutkoepels van Groningen en Drenthee

DDOCCl)ODlkJCCU -;

Dat er voor het bestaande afval geen
weg terug meer is, daar zijn voor- en
tegenstanders van kernenergie het snel
overeens. Alleen de conclusies die je
daaraan verbindt verschillen hemelsbreed. De kernenergievriendjes vinden
dat we, nu het afval er eenmaal is,
maar de beste oplossing moeten vinden.
Ze zullen niet nalaten om ons te wij-

6

In 1976 koos de toenmalige regering al
vijf zoutkoépe1s uit voor onderzoek
naar de opslag van radioaktief afval
in Groninqen eD Drenthe. Deze zijn:
Gasselte-Drouwen, Schoonlo, Pieterburen, Onstwedde ell Anloo.
Zoutkoepels genieten zo'n voorkeur omdat ze volgens de regering 200 tot 220
miljoen jaar bestaan en niet of nauwe-

lijks veranderd zouden zijn. Zoutkoepels zijn gefso1eerd van grondwater en
daarom geschikt voor een veilige opslag van het kernafval. Gezien de lange vormingstijd van de koepels in het
verleden zouden ze in de toekomst ook
miljoenen jaren stabiel blijven en
daarmee geschikt. voor opslag, aldus de
regering.
Deze redenering klopt op een aantal
essentiële punten niet. De zoutkoepels
'zijn pas enkele tientallen miljoenen
jaren oud. Ook de Rijksgeologische
Dienst (RGD) is die mening toegedaan.
Zo'n 200 miljoen jaar geleden· vormden
zich wel zo~t1agen, maar omdat zout
lichter is dan de aardlagen erboven op
zocht het zout zich een weg omhoog. De
uitstulpingen die daarbij ontstonden
zijn tot de huidige zoutkoepels uitgegroeid, waarvan de top op 250 tot 700
meter onder het aardoppervlak ligt. De
stelling van de regering dat de zoutkoepels niet of nauwelijks hebben bewogen klopt dus niet. De zoutkoepels zouden jaarlijks nog enkele milimeters in
opwaartse richting bewegen.
Daar komt blJ Qat geen zinnig mens
kan garanderen dat de zoutkoepels (met
of zonder afval) nog honderdduizenden
jaren op hun plaats blijven, zo knap
zijn de mensen niet.
De opslag in de zoutkoepel moet voldoen
aan twee algemene eisen:
- het afval mag niet dieper dan 1.000
meter opgeborgen worden, omdat het beneden de duizend meter niet goed mogelijk is een opslagmijn aan te leggen.
- ook moet er volgens de veiligheidsvoorschriften van het staatstoezicht
op de Mijnen tenminste een laag van
200 meter maagdelijk steenzout zijn boven en beneden de opslagruimte.
Daarnaast worden aan de zoutkoepel
zelf een aantal eisen gesteld. Het eerste lijstje kriteria stamt uit 1975 en
muntte uit in vaagheid, met omschrijvingen als 'bij voorkeur','zo zuiver
mogelijk' enzovoorts. Na kritiek hierop is dit lijstje bijgesteld, al zijn
nog steeds een aantal kriteria even
vaag.
Met de verscherping van één eis, namelijk dat de laatste 20 miljoen jaar
geen enkele beweging in de zoutkoepels
mag hebben plaatsgevonden, zouden volgens de RGD alle zoutkoepels voor opslag afgekeurd moeten worden. Dit gebeurt echter niet. Integendeel, het
is te verwachten dat de kriteria zodanig worden bijgesteld dat ze 'werkbaarder' worden.
Degenen die op basis van geologische
voorkennis van de samenstelling van
de zoutkoepels nog niet overtuigd zijn
van de onmogelijkheid kernafval veilig
in het zout op te slaan, willen een
nader onderzoek, proefboringen dus.
Kernenergievoorstanders verwijten de
bevolking, de gemeente- en provinciebesturen van de twee noordelijke pro-

vraag gebogen.
Den Hartog is deskundige op het gebied
van defectfysica. de richting in de
vaste stofnatuurkunde die structuurfouten van materialen bestudeerd •. Den Hartog en van Opbroek zijn er in hun onderzoek vanuit gegaan dat een gedeelte
van het zout niet zuiver isen daardoor
kwetsbaarder voor veranderingen in de
samenstelling ten gevolge van de hitte.
Deze hitte kan oplopen tot duizend gra-

vincies dat ze zelfs onderzoek in de
zoutkoepels onmogelijk willen maken.
Ze schilderen het onderzoek af als
iets onschuldigs. mocht het allemaal
tegenvallen dan kan alsnog de zoutkoepeloptie voor de opslag van kernafval afvallen.
De Noorderlingen weten wel beter.
Een 'onafhankelijk' onderzoek dat honderden miljoenen guldens gaat kosten
of meer (het uit~ebreide onderzoek
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naar de zoutkoepel in Gorleben zal 2.6
DM kosten) bestaat niet. Geen financierder van zo'n onderzoek, zelfs de
staat niet. wil er zoveel geld instoppen zonder dat daar 'gewenste' resultaten uitrollen. Een geldtransport. eenmaal in beweging. is moeilijk te stoppen, dat hebben we pas nog bij Kalkar
gezien.
Bovendien moet nog blijken wat er
onder een goed onderzoek verstaan gaat
worden. Voor een gedegen onderzoek
zijn niet alleen een aantal diepteboringen nodig. maar ook horizontaal
zullen een aantal mijnen aangelegd
moeten worden om achter de samenstelling van de zoutkoepel in de breedte
te komen. Hoe gedegener het onderzoek.
hoe duurder. De vraag is nu waar de
onderzoeksgrens komt te liggen en hoeveel gegevens er wetenschappelijk bijverzonnen zullen worden.
Het verzet tegen de proefboringen
heeft de laatste jaren een beetje op
een zacht pitje gestaan. De proefboringen werden in 1980 immers uitgesteld tot na de BMD. In die tijd is in
wetenschappelijke kring nog wel doorgediskussieerd over allerlei aspécten
van de opslag in het zout. Een van de
kwesties die spelen is het effekt van
het hete afval op het omringende zout.
Twee groningse wetenschappers. dr. HW
den Hartog en drs. G van Opbroek hebben zich de afgelopen jaren over deze
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den celsius rondom de vaten kernafval.
In tegenstelling tot het EeN. die op
een schaäepercentage aan de zoutkristallen van een paar procent kwam. constateren de twee groningers dat 20 tot
30 procent van de zoutkristallen schade oplopen. Dat betekent dat er na verloop van tijd natrium en chloor zal
ontstaan. Twee stoffen die elkaar erg
slecht verdragen en ontploffingen zullen veroorzaken.
Bij de EeN en Economische Zaken is men
nogal geschrokken van deze onderzoeksresultaten. De komende tijd zal blijken of en hoe dit onderzoek meegenomen
zal worden in het besluit om proefboringen te gaan verrichten.
Den Hartog. zelf VVD-raadslid in Zuidhorn en lid van de landelijke energiecommissie van de VVD. is op wetenschappelijke gronden een verklaard tegenstander van kernafvalopslag in de zoutkoepels. Het is dus niet enkel emotioneel verzetwat de proefboringen wil tegenhoudén. zoals kernenergievoorstanders en zelfs de Volkskrant (zie het
domme commentaar in de Ten Geleide van
28 februari jl) nog bestaan te beweren.
Het trieste in Nederland is alleen dat
er altijd massaal verzet voor nodig is
om anti-kernenergieargumenten bij de
heren beleidsmakers en poenscheppers
door te laten klinken. Daar wordt je
wel eens emotioneel van.
Madeleen Helmer

OPSIag Op Iand
Als we opslag van kernafval in zout~oepels of in de diepzeebodem tegen
kunnen houden. dan blijft er voor.
Nederland reëel gezien nog maar één
mogelijkheid over, namelijk opslag
op land.
Over deze optie is nog weinig bekend.
Dat komt vooral omdat zo'n oplossing
het einde van het kernenergietijdperk
inluidt. Als geen enkele definitieve
opslag. die voor honderdduizenden
jaren veilig is. gevonden kan worden,
dan moet de bestaande rotzooi ergens
op het land opgeslagen worden. maar
niemand zal er dan nieuw kernafval
bij willen hebben. Geen wonder dat
de kernenergieoptimisten maar liever
·niet aan deze opslagvorm denken. Het
enige wat tot nu toe op dit gebied
gebeurd is. is een onderzoek van de
KEMA in opdracht van de subcommissie
radio-aktieve afvalstoffen van de
interdepartementale commissie kernenergie. Dit onderzoek zou niet meer
zijn dan een overzicht van wat er
internationaal al bekend is. Meer
informatie wilde de KEMA niet geven.
Volgens de voorlichter van Ekonomiese
Zaken. de heer Wilhelmus, wordt er
niet zo hard gewerkt aan de uitwerking van bovengrondse opslag in Neder·
land. Een groot bezwaar is namelijk
dat Nederland zo dicht bevolkt is. Er
zijn dan volgens hem ook nog geen
plaatsen aangewezen waar het afval
(MH)
opgeslagen moet worden.
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Zijpe blijft alert
De gemeenteraad van Zijpe besloot een jaar geleden in te stelmen met de bouw

van een opslagplaats voor laag en middelaktief afval op het ECH-terrein in Petten. Een meerderheid in de gemeenteraad was aanvankelijk tegen de afvalbunker.
maar zwichtte onder de druk van Winsemius, die dreigfie met ingrijpen van de regering.
Het raadsbesluit was ook tegen de wil van de meeste bewoners van Zijpe. Een
flinke groep IDEmsen kwam in verzet en ging zich organiseren. Onderstroom sprak
met Henk van Loveren , Jan van der Land, Marjo Mol en Wout de Wolf, allen aktief
in de kop van Noord Holland , over de uitstraling van de afvalbunker op de aktiviteittin in Zijpe en omgeving.

Omdat een aktiekomitee geen rechtspersoon is en dus niet kan procederen,
maakte het ZAK eerst gebruik van de
rechtspersoon van andere organisaties.
Dat was niet handig en een aantal mensen van het ZAK hebben daarom 1n juli
1983 de Miljeuvereniging Zijpe opgericht. Oe doelstellingen zijn ook verbreed. Wout: "We wilden meer mensen
bij Qns werk betrekken en ook aktief
worden op meer gebieden dan alleen
kernenergie . Het is de bedoeling om
ook de ruimtelijke ordening en dat
soort zak.en waar de gemeente mee bezig
is in de gaten te houden . u
Die poging tot verbreding is zeker gelukt. De Mi l jeuvereniging begon met
vijftien leden en heeft er nu ze.s tig.
De aktiviteiten liggen vooral op twee
gebieden: het geven van voorlichting
en het krities volgen van de gemeentepolitiek.
onderzoeksafval

"Herinner je nog de campinghouder, die
bij de laatste dumpingsakties jongetjes organiseerde om aktievoerders te
pesten? Nou. die zelfde man brulde als
eerste dat de uak plat mo.e st . Zo iemand is natuurlijk geen centimeter te
vertrouwen, maar er waren er meer die
er tegen aan wil den. " Henk verte 1t over de eerste bijeenkomst die het in
de haast opgerichte Zijper Aktie Kommittee (ZAK) organiseerde toen bleek
dat Winsemius met zijn afval naar Zij pe wilde. Oe initiati-efnemers van het
ZAK waren vooral mensen die al langer
aktief waren tegen kernenergie. met na·
.me vanuit het Energie Komitee Schagen
en Om~eving (EKSO} .Oeze klub bestond
al zo n drie jaar maar liep juist een
beetje op haar einde . Oe verschillen
tussen de mensen die voorlichting en
een kraampje verzorgen en dergelijke
bezig wilden zijn, en de mensen die
meer met akties aan de gang wilden,
werd te groot. Deze problemen namen
niet weg dat een paar EKSO-leden de
aktievlam konden overdragen naar mensen in Zijpe .
"We zijn toen met tien, vijftien mensen aan de gang gegaan . We voorzagen
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Wout: "Zo heeft de gemeente bi jvoorbeeld een aantal maanden terug een vergunning afgegeven voor een opslaggebouw van het chemie-complex op het ECN
terrein. Ik belde de ECN op om te vragen om wat voor afval het ging. Zoals
ik al dacht betrof het onderzoeksafval
wat radioaktief was. Kijk, en zo komt
er weer een gebouwtjé bij .''
Volgens Wout staan er op het ECN terrein al zeven of acht van dergelijke
opslagplaatsen.
"ln dit geval hebben we een, bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. Je
wint daar niet zo veel mee , want de
ECN draait op een voorlopige vergunning
uit 1972 en in feite zijn ze gerechtigd alles te doen wat ze willen."
Daar komt nog bij dat de ECN moeilijk
aan te pakken is omdat het onderzoek
B&W van Zijpe van informatie en ziJn
wat procedûres ingerold, bezwaarschrif- voor medisch of voor nucleair g~bruik
ten schrijven en dergelijke . • Wout was zo door elkaar loopt. En juist dat ver·
schil ljgt heel gevoelig.
zelf nog niet zo lang aktief toen de
afvalbunker in Zijpe dreigde te komen . Oe Miljeuverenig.ing is ook wat gematig·
der dan sommigen in de kóp van Noord
Maar hij dook er toen helemaal in en
liolland willen . Marjo : "Je merkte dat
wordt tijdens het gesprek al ' dokuin de tijd dat WinstChemicus hier met
woutje' genoemd, omdat- ie uit z'n paz'n plannen kwam, mensen veel radikaperassen steeds weer interessante paler reageerden . Dat ging er na een
pieren weet te toveren. Zo haalt hij
een brii!f van B&W tevoorschijn die ge- paar maanden al af. De huidige voorzit·
richt is aan de di rekteur-genera.a1 van ter van de Miljeuvereniging was in ' t
begin ook voor akties. Hij vond dat we
Miljeuhygiene waarin de burgemeester
desnoods het ECN moesten afsluiten. Ik
om meer informatie over de interimopzat toen achter de tafel van het ZAK
slag van radioaktiefafval vraagt. De
en hij in de zaal . Nu zijn de rollen
brief is gedateerd op 22 maart 1983,
precies omgekeerd en als ik hem dan
negentien dagen eerder had de raad al
voor de bouw van de afvalbunker beslo- vanuit de zaal wijs op zijn uitspraken
van toen , dan wuift hij die opmerkinten •. •.
Het Zijperaktiekomitee is met meerdere gen letterlijk weg. Als je dat ziet
dan haak je snel af, zeker als je ooit
organisaties wa.aronder Natuur en Mil zelf het initiatief genomen hebt."
jeu , in beroep gegaan tegen het beMarjo, Henk en Jan voeren nog wel aksluit van de gemeenteraad. Het ZAK
eist dat er geen afval van kerncentra- ties . Hun aktiviteiten richten zich
niet meer uitsluitend op kernenergie
les in de bunker komt. Natuur en Milen Zijpe . Zo hebben ze een tijdje gelejeu gooit het veoral op scheiding van
den meegedaan aan de bezetting van de
het afval aan de bron. Oe bezwaarSociale Dienst in Alkmaar uit protest
schriften zijn nog in ~handeling bij
de Raad van State.
tegen de benoeming van een sociale re-

chercheur in het gebied en zijn ze ook
met z'n drieën naar de ontruiming van
Wyers geweest.
Jan: "Je bent steeds meer met de hele
maatschappij bezig. Daar komt bij dat
je hier in een dunbevolkt gebied zit
en je geen grote groep mensen bereid
krijgt om tegen de gevestigde orde te
gaan trappen.,Zo is het belangrijk om
samen te werken met groepen uit andere
steden."

frisse wind
Het EKSO bestaat nog wel. maar heeft
geen kontinuiteit meer in haar aktiviteiten. Henk is wel binnen een WEDgroep aktief geworden: "Ik vond het
niet zo erg dat er een frisse wind
door de energie-diskussie waaide.
daarom ben ik er bij gegaan. We hebben
een mailing gedaan naar allerlei groepen en organisaties in de buurt en we
hebben voorlichtingsbijeenkomsten ver-

zorgd. De WED is eigenlijk doorgegaan
waar het EKSO ophield. dus zo zat er
nog wel kontinuiteit in de aktiviteiten. Maar de funktie van het EKSO is
ook niet helemaal weg. want we worden
nog regelmatig opgebeld voor vragen of
oproepen."
Dat er in de Kop van Noord Holland zowel gematigde als radikalere mensen aktief zijn. geeft weinig problemen. Jan:
"Het is heel opvallend dat het elkaar
zoweinig bijt. Dat komt ook omdat mensen elkaar wel goed kennen. Je accepteert elkaars vrijheid. Dat is niet altijd zo geweest. Zo lag de bezetting
van de raadszaal in maart '83 (om het
de gemeenteraad onmogelijk te maken
vóór de afval bunker te stemmen; MH)
wel moeilijk. maar daar waren ook onbekenden. mensen van buiten de buurt bij
betrokken. en dan ligt het gelijk heel
anders."
De Miljeuvereniging zoekt veel officiele wegen om dinqen aan te pakken. Dat

is niet Jan's manier maar hij vindt
het wel te gek dat in een rechtse gemeente als Zijpe een klup met zoveel
mensen opsekomen is.
Ieder op zijn of haar manier, maar
heel vaak samen. blijven tientallen
mensen in de kop van Noord Holland aktief. Wout: "Veel mensen in Zijpe denken dat het afval. als het hier eenmaal ligt. voor altijd zal blijven.
maar met onze groep willen we er voor
zorgen dat het hier echt tijdelijk
blijft."
Madeleen Helmer

The China -syndrome
China is in dit verband nadrukkelijk
in het nieuws. Der Spiegel (nr 6/1984)
meldt dat China binnen enkele jaren
kernafval uit West Europa zal opslaan.
Na drie jaar van geheime onderhandelin
gen hebben de China Nuclear Energy Industrie Corporation en Nukem. een west
duitse firma die reaktorbrandstof
maakt. een intentieverklaring ondertekend. Hierin is geregeld dat China in
totaal 4000 ton gebruikte reaktorbrand
stof uit Europa zal afnemen. Het gaat
dus om hoog radioaktief afval. Per kilo willen de Chinezen 1500 dollar. Alles bij elkaar zullen er zes miljard
dollar over tafel gaan. De prijs van
1500 dollar is tot 1990 geldig. Hierna
zullen de leveranciers ieder jaar meer
gaan betalen voor hun radioaktieve kilo.

aanlokkelijk
ue overeenkomst staat open voor alle
europese bedrijven. Nukem wil graag
als bemiddelaar optreden tussen geinte
resseerde firma's en China. Geinteresseerden zullen er genoeg zijn. Bijvoor
beeld in Zwitserland heeft het Bondsambt voor Energiezaken al maandenlang
onderhandeld over de wenselijkheid van
een eventuele overeenkomst met Peking.
China biedt de europese kernindustrie
aanlokkelijke voorwaarden. Na het betalen valt alle verantwoordelijkheid
voor het afval van hen weg. Het kernafval wordt opgeslagen in de Gobiwoestijn en het is de bedoeling dat
het daar eeuwig blijft liggen. Dat kun·
nen de Fransen bijvoorbeeld niet beloven. De kontrakten met de opwerkingsfabriek in La Hague laten de mogelijkheid open om op iedere tijd de opge-

"Een oplossing voor het afval vraagstuk moet niet worden gezocht in een dichtbevolkt land als Nederland", aldus het bestuur van de BMD op 23 januari jl bij de
presentatie van haar eindrapport. Waar moet het dan wel heen?
Het draait in de wereld om de harde valuta. Vooral de armere landen kunnen ze
goed gebruiken. Zij hebben niet veel produkten om te verkopen. Maar er biedt
zich wel ee~ nieuw soort dienstverlening aan: het opslaan van allerlei gevaarlijke stoffen, die de industrien van de rijke landen voortbrengen.
brande splijtstofstaven weer terug te
sturen.
Als tweede aanlokkelijkheid wordt de
omvang van het aanbod genoemd. Vorig
jaar heeft West Duitsland 464 ton afval van gebruikte reaktorstaven geproduceerd. De direktuer van de Deutsche
Gesellschaft für Wiederaufbereitung
schat dat in het jaar 2000 de totale
hoeveelheid van dit soort afval in
West Duitsland ongeveer 10.000 ton zal
bedragen. China biedt met 4000 ton opslagcappaciteit dus wel wat meer aan
dan een druppel op een gloeiende
plaat.

met de inscheping naar China houdt impliciet in dat het kernafvak inderdaad
een probleem is. Maar na verloop van
tijd, als de duitse opslagplaatsen in
gebruik zijn, zal men naar mijn mening
minder bang zijn voor een dergelijk ge-

open vragen
De atoomlobby is te spreken over deze
China-handel. Maar of de deal werkelijk doorgaat. valt nog even te bezien.
Er zijn een aantal barrieres. De regering in Bonn is vooralsnog tegen de
uitvoer van hoog radioaktief afval. Deze zegt dat het helemaal niet nodig is
om het afval helemaal naar China te
vervoeren. Er zijn in eigen land 'oplossingen'. Spoedig zal een opslagplaats voor gebruikte splijtstof gereed komen en een nucleaire opwerkingsfabriek staat op het programma voor de
jaren '90. De regering wil in deze omstreden kwestie natuurlijk geen gezichtsverlies lijden. Het toestemmen
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van reaktQrbouwers. de KW. wi 1 zelfs
nog een stapje verder gaan: ze voert
al met de Chinezen ges rekken over de
levering van een kerncenra1e.
China staat niet alleen met haar voorstel. In vel'"schi11ende landen circuleren er sool'"tge1ijke plannen. Zo zei de
dirèkteur van het IAEA en tevens exzi chtsver I les. Bonn zal niet blijvend
minister van Zweden. Hans B1ix. in okdwal'"sliggen.
tober 1983 dat Zweden een logische keuEr blijft voor de atoomlobby nog een
ze was voor centrale afvalopslag. Een
ree~le mogelijkheid lijkt dit echter
open vraag. De (duitse) kerncentrales
niet. want de zweedse energie-minister
werken op uranium dat geleverd wordt
verwierp dit voorstel ogenblikkelijk.
door de VS. de Sowjet Unie en Frankrijk. Volgens het verdrag mogen de af- Maar misschien dat Austra1i~· haar grenzen openstelt. Er circuleert in het Aunemers de brandstof niet zonder toestralisch Parlement een rapport waarin
stemming van de leveranciers doorverkopen. Dat moet dus eerst geregeld wor- professor Ringwood (zie artikel over
den. Zwitserland is daar al mee bezig. afval in het buitenland) stelt dat afBern streeft naar onderhandelingen met val verpakt in Synroc begraven kan worhaar uranium-leveranciers (de VS en Ca- den in diepe gaten in Austra1i~. want
nada) om de voorwaarden voor de deal
"Austra1i~ heeft aanzienlijke natuurlijke voordelen ( ... ) voor de opslag
met China te realiseren. Grote bedenvan hoog radioaktief afval." En dat alkingen bij een nucleaire handelsoverles tegen een geldelijke vergoeding naeenkomst met Peking zullen er overigens niet meer zijn. De Chinezen tratuurlijk. Het laatste voorbeeld komt
den in oktober '83 toe tot het Interna- uit het Verre Oosten. De president van
tionale Atoomenergie Agentschap (IAEA) de Marshall Eilanden bood op 19 juli
te Wenen. Ze stellen zi~h daarmee on1983 de japanse regering aan "om in
der de kontrole van het IAEA. en hopen niet bewoonde delen van het Bikini Aals tegenprestatie op hulp bij de ont- tol neuc1eair afval van Japan op te
wikkeling van haar ambitieus civiele
slaan." De bewoners-sters zelf wisten
atoomprogralillla.
niets van dit plan. Ze zijn er absoluut op tegen. (PvM)
De duitse reaktorbouwers hopen dat de
medewerking van de Chinezen een nieuwe impuls geeft aan hun bedrijfstak.
bronnen:
De export van duitse kerncentrales kan Der Spiegel nr6/1984 p28-Z9
wel eens flink stijgen. als de fabriVolkskrant 14-2-84
kanten tegelijk een 'oplossing' voor
wrSE
het hoog radioaktief afval kunnen aan- No Nuke News Japan. jan 84
bieden. Duits1and's grootste concern
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naschrift:
We vroegen ons af of de nederlandse
kerncentrales ook interesse hebben in
de 'China-optie' van Nukem. Volgens
EZ-voorlichter Wilhelmus zou de SEP
'voorzichtige' kontakten hebben met
het duitse bedrijf. SEP-voorlichter
van Wijk ontkende ten stelligste dat
deze kontakten betrekking zouden hebben op de mogelijkheid kernafval in
China te lozen. Wij moeten zelf voor
ons afval zorgen en er in Europees verband een oplossing voor vinden vindt
van Wijk. (MH)

Afval in het buitenland

Het lukt nergens niet
Het hoog radioaktief afval stapelt zich op. De tijd dringt voor een 'definitieve oplossing', want de tijdelijke opslagplaatsen raken voller en voller , en in
de jaren '90 is het hoog aktieve afval van de opwerkingsfabrieken terug te verwachten . Het zoeken naar een oplossi ng is steeds meer een internationale aangelegenheid geworden. In dit artikel zullen we onze blik dan ook over onze landsgrenzen heen richten . Hoe gaat men in het buitenland met de afvalkwestie om?
De World Information Service on Energy (WISE) heeft hierover gegevens verzameld .
Het zal duidelijk zijn dat het hier een (vrij willekeurige) selektie van een
aantal landen betreft. Een beschrijving van de gehele wereldsituatie is te omvangrijk voor êên artikel. Het verhaal , een bewerking van de gegevens van WISE ,
concentreert zich met name op het hoog radioaktief (kernsplijtings )afval.
Nogal wat landen l i jken te gokken .op
opslag in zoutkoepels, Zo ook de westduitse atoomlobby. Zij zet bijna ~1
haar kaarten op de zoutkoepels in Gorleben . Slechts êên andere plaats, een
oude ijzererstmijn genaamd 'Schacht
Konrad • , wordt gebrui kt voor de opslag van (laag) radioaktief afval . De
autoriteiten hadden hun plannen voor
Gorleben al rond, voordat het onderzoek naar de veiligheid opgestart was.
Dez.e onderzoekingen wijzen nu op verschillende problemen: opwaartse beweging in de zoutkoepel, potentieel gevaar voor grondwaterbesmetting ... De
politieke druk is echter groot. Toen

Klaus Duphorn, een geologisch medewerker aan het officiele onderzoek , een
kritisch rapport samenste1de , werd hij
prompt ontslagen . Er zijn voldoende
aanwijzingen dat de opslag van hoog radioaktief afval in Gorleben onveilig
zal zijn. Toch is men begonnen aan de
bouw van een experimentele opslagruimte, als eerste stap naar wat de 'definitieve' oplossing voor West Dui tsland
moet worden. (Een ander artikel in dit
thema bericht over akties in Gorleben . )
Verenigde Staten
In de Verenigde Staten lijkt de optie
'zoutkoepels • echter op een zijspoor
te staan. Enkele wetenschappers-sters
hebben de laatste jaren op nadelen gewezeh. Het zout heeft niet zo'n sterke
struktuur en het kan water bevatten,
dat juist de nei9ing heeft om naar hete (radioaktieve) bronnen toe te trekken . Verder wijzen ze er op dat in de
buurt van het zout vaak waardevolle
natuurlijke hulpbronnen in de grond
zitten, zoals gas, olie en gips. Dat
vergroot de kans dat toekomstige generaties , op zoek naar bijvoorbeeld olie,
een radioaktieve bron aanboren. Geheel
verworpen is de mogelijkheid van zoutkoepels niet. Het Ministerie van Energiezaken is toch van plan om op zeven
plaatsen zoutkoepels te onderzoeken.
De meeste aandacht gaat echter naar 'n
plek in het poreus vulcanîsch gesteente onder de Neveda (bekend van kernwapen proeven) en een andere plek in het

lang moet deze plaats voor opslag dienen. Hierna wordt de schacht dichtgesort. De richtlijnen schrijven voor
dat er de eerste 10.000 jaar niet meer
dan 1000 doden als gevolg van ontsnapte radioaktiviteit mogen vallen. Toch
schappelijk, hê?
Mocht het doorgaan, dan kunnen er wel
eens meer doden vallen . Een onderzoek
uitgevoerd in opdracht van de Nuclear
Regulatory Conmission, laat zien d.a t
al na twintig jaar radioaktief grondwaHet lijkt er op dat Hanford de voorter zou kunnen ontsnappen. De studie
keur krijgt als opslagplaats. Niet dat wijst ook op het feit dat er in het gedeze nu zo uitermate geschikt en veibied rondom Kanford het risiko van
lig i s. Politieke redenen voeren de bo- aardbevingen bestaat. In geologische
ventoon: het land is al in bezit van
tijdschriften wordt deze kritiek onder·
de overheid en er is een gunstige pusteund.
blieke opinie. Men is van plan om op
1000m diepte in het bazalt gesteente
een holte uit te hakken. Twintig jaar

bazalt onder het Hanford nucleaire complex .
In de VS is de behoefte aan een 'defi nitieve oplossing' groot. Verschillende kerncentrales zullen anders wegens
gebrek aan opslagruimte voor hun uitgebrande reaktorstaven gedwongen zijn
te sluiten. Men schat dat in 1990 zo'n
20 centrales voor dit besluit zullen
staan .
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radioaktief materiaal zal bevatten.

Engeland

Frankrijk
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Engeland staat berucht om haar nonchalante manier van omgaan met radioaktief materiaal. Zo wordt er in Windscale per dag grote hOéveelheden radioaktieve troep de Ierse Zee ingepompt,
En uitgebrand splijtstofstaven worden
op gewone goederen trei nen, dwars door
grote steden vervoerd. Als de britse
vakbonden niet hadden tegengewerkt, wal ren er ook in 1983 tonnen laag en mid~~delaktief afval in zee gedumpt. Met
haar 'definitieve' oplossing voor hoogaktief kernafval is Engeland net zo
_
nonchalant en onverantwoordelijk.
Os; Er zijn twee potentiele opslagplaatsen
. ~ ~;~, aangewezen. De.e~e, in Elstow, is b!.~~
.... ' doeld voor relat1ef kort-levend radl.o~:::- aktief afval. Dat is. nog altijd 200
-'~(r~ tot 300 jaar. Volgens de plannen wordt
~
",",' het in betonnen vaten verpakt, die dan
11
weer in betonnen greppels worden beg~
ven. Dit gebeurt slechts op een diepte
van 9 tot 11 meter in dikke klei. De
andere plek is Billingham. Daar wordt
afval opgeborgen dat langer radioaktief blijft in een anhydriet-mijn (een
soort watervrij mineraal). Naar men
zegt wordt de mijn slechts 91 meter
diep; officielecijfers zijn echter
nog niet bekend gemaakt. Of de mijn inderdaad watervrij is, wordt betwijfeld.
De opslagplaatsen zijn op z'n vroegst
in 1990 klaar. Ondertussen ligt het
britse kernsplijtingsafval opgeborgen
in tanks te Windscale.

Ook Frankrijk wil haar afval onder de dlepboormeIhode
grond stoppen.. In 1991 of 1992 moet de
dumpingsplaats gereed zijn. Het is de val.
A
bedoeling dat het hoog 'radioaktieve af-verklarlngvande :;/1
val in verglaasde vonn wordt gestort. ~mBmet'S: tin 8Ie ~.
De franse regeri ng heeft een onderzoek
l~ten verrichten naar de mogelijkheden. ~~~~r
De onderzoekskonnissie konkludeerde
vlerk/lometer,
~
"dat iedere beslissing omtrent dé vesdoonnedeongeo/,·
veer 1,5 meter. -..", .
tiging van zo'n opslagplaats, gezien
2 HIJakebelvan
_...
;::;...\Il",,~.Q. "'"
de huidige kennis van zaken, voorbarig
contelneramet -,;
is • " Verder stelde de konnissie
1YlI1. ';-/f....u:.
. . dat
3 radloact....
Bulavoo..an11T~À~
verglazing van hoog rad10akt1ef afval
_rvanmagne. ... ~.~."
niet als definitieve oplossing kan wor- alumoxyde.
;";111'
den gezien. Het is tevens voorbarig om 4 aalakleen re... f' aan een ondergrond~ laboratorium voor 5 ~:n-=~~ -R:'-experimentele opslag te beginnen.
houder,langla3,
Ondanks dit negatieve advies gaat de
mater,dooran..
regering. rustig door met het zoeken
6 ::::'7~mox,.(
naar een geschikte plaats voor de ves- de aanvulling,
tiging van zo'n 1aboràtorium. Volgens
vormt door Inhet blad Oxygène (nov 83 -, jan 84) zal
breng van watar
perm_nt
onde keuze va 11 en op Brenn11s, een
doordringbare
plaats in Bretagne. Deze keuze voor
I..g.
Brennlis (een ekonomisch en agrarisch 7 KlaOaagtua..n
' d met wem
' i g t oedecontelnara,
achte rse bl-even ge b1e
bovenata1500
risten) heeft meer te doen met polimetarva"hat
tiek dan met veiligheid,
boorgat_n..na met klala'gealoten.
Australië
8 RadioactIa' afval
_ r k t In SJlIIn Australië is een nieuwe methode ont- roc.kuMtmaUga
rote, een ka..wikkeld om radioaktief afval op te ber- mlachmet.....I.
gen. Deze methode maakt gebruik van
bMmmdtegan
synthetisch ge~teente, en wordt Synroc
"ngdurlgabloot~
genoemd. Synroc is ontwikkeld door
=::'::r:Oprofessor Ringwood van de Austratische
druk.
nationale universiteit.
9 VotumavargroVolgens Ringwood is het grote voordeel
Ungvanmagne' , vee 1 hogere tempera- a1umoxyde
na
van Synroc dat Z1J
contectmet
turen en druk kan weerstaan dan glas.
g~atu
Dat betekent dat het afval op grotere 10 = a ' .
diepten kan worden opgeslagen, ver weg
xlmulvlar':::
van het grondwater. Bovendien zou Syn- . meterdlaple.
roc beter bestand tegen lekkage.
11 ZovaetmogallJk
Bij Sydney, op het terrein van Lucas
::~n
Heights, wordt sinds een half jaar gegabladanmetzo
werkt aan een experimentele fabriek om
.... mogaIIJk
Synroc te maken. Deze Synroc zal in
::",bavlngarlaf.
het kader van het onderzoek slechts
.
niet-radioaktief afval bevatten. Zouden ze wel radioaktief afval gebruiken
dan zou het experiment veel duurder
WISE
worden, vanwege de benodigde ekstra
De World Information Service on Energy
apparatuur.
(WISE) werd in 1978 opgezet door antiHoe zal het Synroc zich na 100,200 of
kernenergieaktivisten om te funktio"e10.000 jaar houden? Ringwood is vanaf
1978 bezig met de ontwikkeling van Syn- ren als een internationaal netwerk
voor plaatselijke en landelijke antiroc. Op basis van vijf jaar onderzoek
kernenergie groepen over de hele wekun je geen konklusies trekken voor
reld, die informatie willen. uitwisselange tennijn. Het enige dat Ringwood hierover zegt is dat Synroc lijkt 1en ene1kaar wi 11en ondersteunen.
op natuurlijk gesteente, en dat natuur- WISE geeft diverse (pe~iodieke) publilijk gesteente vaak al miljoenen jaren katies uit.
radioaktieve stóffen bevatten. Maar is Adres: WISE
czaar peterstr 1
Synroc wel te vergelijken met natuur1018 RW amsterdam
lijk gesteente? En het grote verschil'
020-234160
blijft nog altijd dat Synroc een. veel
sterker gekoncentreerde'hoeveelheid
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De tegenstand(st)ers van kernenergie
hoeven nog -steeds niet te twijfelen
aan hun ~elijk. Hun argument dat een
veilige oplossing voor het radioaktieve afval onmogelijk is, staat nog pal
overeind.
WISE/ Ann Kirschenrnann
(bewerking PvM)

Versoepeling
niet versoepeld. maar interpreteert de
overheid de regels ruim. De wet stelt
dat eigenaren op z'n minst een tijdelijke oplossing voor het probleem van
het radioaktieve afval moeten hebben.
voordat de reaktoren kunnen worden opgestart. Een opwerkingskontrakt was
een voldoende tijdelijke oplossing en
dat is het nog steeds: Terwijl momenteel bekend is dat opwerking het probleem van het afval eerder vergroot
dan verkleint. En in ieder geval kan
niemand ontkennen dat de opwerkingsfabrieken in la Hague en Windscale enorm
achter schema lopen. Het is duidelijk
dat de west duitse overheid de atoomlobby niet fel op haar huid wil zitten.
Ook in de Verenigde Staten springt de
overheid te hulp. Bij enkele centrales
dreigen de opslagbasins voor uitgebrande reaktorstaven vol te raken. Ze
zijn dan genoodzaakt te sluiten. Het
Van april, 1977 tot januari 1884 had
tieve opslag.
Zweden een wet die het opstarten van
De Zweedse aroomlobby boekt hiermee
amerikaanse Ministerie voor Energiezaken heeft daarom beloofd om zelf de
kernreaktoren verbood totdat de eigena- een grote overwinning. Omdat niemand
ren hadden aangetoond -hoe en waar een een absoluut veilige opslagmethode kan uitgebrande staven die te veel zijn
absoluut veilige en definitieve opslag garanderén. fungeerde de vorige wet in tijdelijk op te slaan, totdat de 'devan hoog l'adioaktief afval van opwerfeite als een bouwstop voor kerncentra- finitieve' regeling getroffen is. Het
kin9sfabrieken kan worden gerealiseerd. les. Dat is nu verleden tijd. De atoom- Ministerie denkt zeer waarschijnlijk
aan droge opslag. De methode van droge
of ( ••• ) hoe en waar een absoluut vei- lobby is druk doende met een, projekt
lige definitieve opslag van uitgebran- dat naar hun mening 'de best mogelijke opslag is nog nauwelijks uitgetest. De
opslagmethode' is. Het is de bedoeling eigenaren van de centrales zijn er des
de. niet opgewerkte splijtstofstaven
kan worden gerealiseerd." Op 11 janua- ~at het splijtingsafval, verpakt in be- ondanks erg blij mee. Het is voor hen
ton en koper, 50am diep in gesteente
ri 84 stemde het Zweedse Parlement v
een overbrugging tussen overvolle opvoor. wijziging van deze wet. De regel- wordt begraven. Zo gauw dit projekt
slagbassins en de 'definitieve' oplosgeving is nu versoepeld. De eigenaren
wordt goedgekeurd, kan men toestellllling sing voor gebruikte splijtstofstaven.
hoeven nu nog maar onderzoeksprogramkrijgen om,de kerncentrales Forsrnark-3 (WISE/AK)
en Oskar~h~hm~-3 OQ te starten. .
ma's te hebben. die leiden tot de
In West Duitsland 1S de wetegeving
Ybest mogelijke methode" voor defini-

literatuur
Drie uitgaves voor degenen die meer
willen lezen over radioaktief afval en
de verschillende opslagmethades:
'Atoomafval in beweging'
Joop Boer; Herman Damveld; Steef van
Duin en Jan Pieter Wind, september 1982
In dit boek van176 pagina's komen uitgebreid aan de orde: straling; afvalhoeveelheden; verpakkingsmethoden; diverse methoden van dumping en er wordt
vooral ingegaan op dumping van kernafval in zoutkoepels.
Het is een leesbaar en erg informatief boek.

in de zoutdumoing 1979-1982' en ~en
artikel van Henk Korstjens 'Dumping
van radioaktief afval in zee'dat niet
meer zo aktueel is.
Tot slot gaf de PSP in Groningen in
augustus 1983 een brochure uit onder
de titel 'Proefboringen dreigen opnieuw' dat 27 pagina s telt. Nuttig
voor degenen die (nog) geen zin hebben
OM de bovenstaande boeken door te werken. In deze brochure wordt kort de
stand van zaken weergegeven rondom de
opslag van kernafval in zoutkoepels.

Het is te verkrijgen bij de PSP-Gro, ningen, postbus 536. Groningen •
Voor meer of specifiekere informatie
kun je je onder andere richten tot de
Milieufederatie Groningen
Emmasingel 15
9726 AJ Groningen
telefoon 050-130800
of Greenpeace
Damrak 83
Amsterdam
telefoon 020-236545

Ekologie. strohalmtijdschrift over
mil ieu en .maatschappij. april 1982.nr 4
'KERNENERGI~. de plutoniumeconomie. afvaldumping en verrijking in Almelo.
In dit nummer van Ekologie staan drie
artikelen die direkt verband houden
met ons thema: een artikel van Jan van
Arkel 'Nederlands kernafval: vanwaar
en waarheen' een artikel van Herman
Damveld:'Het vervolg -ontwikkelingen
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Akties in Gorleben
"Wij zullen niet toestaan dat deze regio de grootste afvalopslagplaats v~n Europa wordt", aldus de BUrger Initiatieve LUchow-Dannenberg. Op 24 maart 84 is
dan ook een nieuwe serie akties ingeluid.
De aktie die voor 24 maart is aangekon- De a.kties zijn gericht tegen de twee tussenops.lagplaatsen voor radioaktief afval in Gorleben, vlakbij de grens met de DDR. Eén daarvan is bestemd voor laag-,
digd (op het moment van· schrijven is
de aktie nog niet voorbij) moet resul- en middel radioaktief afval, afkomstig uit kerncentrales. Zij kan in totaal
35.000 vaten herbergen. De ander is bedoeld voor 1500 ton hoogradioaktieve uitteren in een 32 km lange mensenketen,
gewerkte brandstofstaven. Voor deze opslag werd eind 1983 definitieve goedkeudie van het dorp Hitzacker tot aan
Clenze reikt. Met deze keten worden al- -ring gegeven.
le transportroutes naar geplande kerninstallaties in dezelregio gekruisd. De Buiten de gevaren die het transport en (van het Instituut fUr Energie und uminitiatiefnemers voor deze aktie, de
opslag van dit radioaktieve afval met weltforschung in Heidelberg), wil deze
BI LUchow-Dannenberg, hopen te kunnen
zich meebrengen -het bevat het hoogst- het liefste in Dragahn n~er zetten. In
aangeven dat hun verzet gesteund wordt gevaarlijke en kankerverwekkende pluto- Gorleben is namelijk ook een definitieve ops.lagplaats voor laag-, middel- en
nium dat bovendien een halfwaardetijd
door velen.
~oogaktief afval gepland. die in het
heeft van duizenden jaren- wordt ook
Deze aktie moet een paar weken daarna
verwacht dat de bruggen waar het trans- begin van de jaren '90 in werking moet
gevolgd worden door een blokkade van
alle toegangswegen, inclusief de spoor- port overheen moet de vracht niet kun- treden. De transportroutes van de tussenopslag naar de opwerkingsfabriek en
lijnen, van Gorleben. Uiteindelijk zul- nen houden. De lege kontainer alleen
vervolgens naar de definitieve opslag.
len dan de transporten met radioaktief al woog 80 ton.
pla4tsen in ~e zoutlagen van Gorleben
De tijdelijke opslagplaatsen vormen
afval tegengehouden worden. De eerste
kunnen daardoor behoorlijk bekort wortransporten worden half april verwacht. niet het enige probleem waarmee deze
Deze zullen laag-, en middelaktief af- regio te kampen heeft. Vlakbij Gorle- den. Dragahn zou volgens de industrie
bovendien een gunstige plaats voor een
val vervoeren. Halverwege de maand ju- ben, in Oragahn, is een opwerkingsfabriek gepland. Deze zou midden in een opwerkingsfabriek zijn. omdat er weili moeten de hoog radioaktieve brandstofstaven aankomen.
beschermd natuurpark en waterwinnings- nig verzet te verwachten valt. Er
gebied moeten komen. De bouwvergunning staat immers in dezelfde regio al een
De Deutsche Gesel 1schaft fUr Wiederauf- is inmiddels aangevraagd. Een mogelij- kerninstallatie.
Daarmee slaat de industrie echter de
bereitungvon Kernbrennstoffen (OWK)
ke alternatieve standplaats zou
heeft onlangs al een geheim proeftrans- Schwandorf in de deelstaat Beieren kun- plant mis. Nadat in de regio Wendland
port gehouden met lege kontainers. De
nen zijn, waar ook een bouwvergunning alle legale aktievormen, gericht tegen
de tussenopslagplaatsen, uitgeprobeerd
BUrger Initiativen blokkeerden dit
voor aangevraagd. is. Zeer waarschijnwaren en teleurstellende resultaten
transport. Na het ingrijpen'lan de ver- lijk zal er voorlopig maar één opwerraste politie zette het transport zich kingsfabriek worden gebouwd. Halverwe- bleken te geven, nam het verzet vanaf
1982 een radikalere wending. Men ging
voort. Men wist het transport tot stap- ge 1984 zal de DWK besluiten welke
vaak over tot geheime. meestal nachtevoet-snelheid te dwingen door voor de
plaats in aanmerking komt.
wagens te gaan lopen en zitten.
De atoomindustrie; aldus Hariolf Grupp lijke akties, waarbij bijvoorbeeld
boorgaten onbruikbaar werden gemaakt.
veiligheidshekken stukgemaakt en eigendommen van de atooDlllaffia vernield. Akties waarvan de BUrger Initiativen
zich voorheen distantieerden.
Verdere akties tegen de kerninstallaties in de regio zijn. zoals al gezegd, gepland: in de loop van april
zullen de toegangswegen van Gorleben
worden geblokkeerd.
WISE/ Els
Kontaktadres:
BI LUchow-Dannenberg
drawehner strasse 3
3130 LfJchow
west duitsland
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Kalkar :aflevering zoveel

Foto: Gerlo Beernink

Is er efgenlijk nog iets te doen tegen de ingebruikname van de snelle natriumgekoelde kweekreaktor in Kalkar? Al meer dan tien jaar worden van alle kanten
vraagtekens bl~ het projekt geplaatst. leek de kosteneksplosie eerst een reden
om te stoppen (en toen om weer door te gaan). en wisselde de ene demonstratie
de andere af. Maar de kolos van tien miljard schijnt alle verzet en alle twijfel gewoon plat te kunnen walsen. Op een paar uitzonderingen na zijn de politieke plooien door de kalkarlobby platgestreken. En het nederlandse anti kalkarfront l1gt haast dAar waar de duitse allang l1gt: op zin gat.
Zoals te voorzien was ging het CDA op
29 februari jongstleden tijdens een
zogenaamde uitgebreide kommissievergadering door de bocht. en aksepteerde
coming man Lansink - als fraktiespecial ist en woordvoerder - de verhoging
van de nederlandse bijdrage. Als tegenprestatie moest er dan wel een jaarlijk
se evaluatie van de voortgang van het
projekt komen. Het aandeel in de bouwkosten wordt nu opgetrokken tot 470
miljoen DM. Het grootste deel is betaald, er rest nog een gaatje van 60
miljoen gulden. Van Aardenne schatte
eind 1983 de totaal kosten op 1,1 miljard gulden. Dat geld werd aan de volende posten uitgegeven: bouwkosten
441), kosten proefinstallatie bij
Stork Hengelo (18%), onderzoek ECN
(20%), subsidies Neratoom (18%), aanschaf plutonium voor de eerste kern

l

(0,2%).

SEP verdeeld
De eerste plooi heeft te maken met het
SEPaandeel. De samenwerkende elektrici
teitsbedrijven zijn - los van de staat
aandeelhouder van Kalkar via een privaatrechtelijke verbintenis. 12.2 van
de bovengenoemde 60 miljoen komen voor
rekening van de SEP. Echter de energie-

gebreke blijft, zelf het resterende bedrag bijlapt.

LEK

Een tweede strohalm van het Kalkarverzet is het proces van boer Maas tegen
de bouwvergunningen voor de kweekreaktor (zie elders in Onderstroom). Erg
optimisties over de uitslag van deze
bedrijven van Groningen/Orente, Noord
Holland en Amsterdam zijn tegen die
juridiese strijd hoeven we niet te
verhoging van 12,2 miljoen. De SEP
zijn, maar in ieder geval kan het pro~
haalt daardoor de 3/4 meerderheid niet ces nieuwe informatie, publiciteit en
die voor zoln besluit vereist is. Ook
misschien zelfs wel uitstel van inbeUtrecht en Zuid Holland zouden - gezien drijfsname opleveren. De Kalkarprocesde diskussies daar· de drie dwarslig- groep van het Landelijk Energie Komi~
gers kunnen gaan volgen.
tee (LEK) ondersteunt boer Maas daarDe SEP in nood heeft nu de nijmeegse
bij.
jurist van der Grinten ingehuurd. Die
Het LEK heeft het laatste half jaar
moet aantonen dat we internationaal
met wisselend sukses geprobeerd de
verplicht zijn met kalkar door te gaan. politieke besluitvorming in NederMaar op 29 februari bleek dat er hele- land te belnvloeden: het verzorgde
maal geen kontrakt tussen de betrokken de publiciteit en het lobbywerk bij
landen bestaat. Het enige wat er ligt
een speciale parlementaire hoorzitis een ambtenlijke briefwisseling uit
ting over kalkar in september 1983.
1972. De regering zui~t het verhaal o- Het zond een brief naar alle gemeenver een volkenrechtelijke verplichting teraden met het verzoek zich tegen
uit haar duim en CDA en VVD vinden het Kalkar uit te spreken. En het plaatsbest. Hoewel de briefwisseling niet o- te onlangs een grote advertentie in
penbaar is. werd ze door juristen inge- drie dagbladen met een oproep om het
zien. Het gerucht gaat dat de brieven
proces van boer Maas financieel te
zelfs wegen aangeven voor Nederland om steunen.
uit het samenwerkingsverband te stappen. Begin maart zal er een gratis verspreid
Houden tegenstanders van kalkar binnen krantje van het LEk uitkomen met aktude SEP hun poot stijf, kan dat d~ juri- ele informatie over het kweekreaktordiese konsekwenties voor andere aandeel projekt en het proces. Ook andere groehouders in Duitsland en Belgi~ hebben,
pen (de Groningse Milieufederatie) en
dat ook zij hun aandeel niet kunnen
personen zijn bezig met het bestoken
verhogen. Die 12,2 miljoen heeft dan
van betrokken instanties en het aanvallen van procedures. bijvoorbeeld om de
nog een staartje. Maar van Aardenne
sluit niet uit dat hij. als de SEP in
briefwisseling uit 1972 openbaar te
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krijgen.
Toch mag dit niet verhullen dat de rek
er aardig uit is. Het probleem blijft
bij bijvoorbeeld Gelderse energiegroepen, maar net zo goed binnen het LEK
en andere organisaties, dat de .publieke
belangstelling geri~g is geworden, de
eigen animo geslonken is en nauwelijks
nieuwe mensen het verzet tegen kernenergie en Kalkar in het bizonder komen
versterken. Een handjevol aktivisten
is overgebleven.
In Nijmegen is na enkele (ludieke) publiciteitsakties het Stop Kalkar Overleg uit elkaar gevallen. Ook een poging
om de band met het IKV/de vredesbeweging aan te halen, mislukte in eerste
instantie. Na een initiatief van denijmeegse Energiewinkel is er nu iets ontstaan wat op een regionale samenwerking begint te lijken. Misschien rolt
er een brede aktiegroep teQen Kalkar
uit, maar haar bestaansgrond zal deze
klub nog moeten aantonen.
Akties die het ludieke, informatieve
of in ieder geval het kleinschalige
nivo te boven gaan lijken op dit moment
niet haalbaar. Maar nog draait Kalkar
niet. We hebben nog anderhalf à twee
jaar om met nieuwe direkte akties uit
de bevolking dit waanzinnig gevaarlijke
prestige-objekt te stoppen. Want met
alleen informatieve en politieke akties redden we het niet. Andere ontwikkelingen aan het kernenergiefront,
zoals de kans op nieuwe kerncentrales,
de proefboringen, het atoomstroom weigeren, kunnen helpen dit verzet weer
nieuw leven in te blazen.
Rona1d Janssèn

Nieuwe ronde in
Kalkar.proces
Op maandag 2 april aanstaande begint in Düsseldorf de zitting van het Kalkarproces. Het proces duurt tot en met donderdag 5 april. Tijdens dit proces proberen de klager, de heer Maas, zijn advokaat de heer de Witt en door hen uitgenodigde deskundigen aan te tonen dat de kweekreaktor een onaanvaardbare dreiging vormt voor Maas en zijn gezin. Op grond daarvan wordt stopzetting van de
bouw geëist.
Zoals veel van dit soort processen is
ook het Kalkarproces een zaak van de
lange adem. Het kan een beetje vergeleken worden met het proces van holland
se tuinders tegen de kalimijnen in
Frankrijk, die zout in de Rijn lozen.
Er is voor Nederland een soortgelijk
belang in het geding. De nederlandse
bevolking kan ernstige schade lijden
bij een ongeval met de kweekreaktor.
Anders dan bij het kalimijnenproces
kunnen nederlanders geen proces aanspannen. Dat recht blijft voorbehouden
aan de direkt omwonenden van de centrale. Maas is één van hen. Hij kan
alleen maar bezwaar maken tegen de reaktor op grond van de bedreiging die
hij en zijn gezin van de reaktor ondervindt. Of de reaktor voor onze energievoorzienlng nodig is, of plutonium gebruikt kan worden voor atoomwapens, is
voor de rechtbank niet aan de orde.
Dat zijn vragen waarover het parlement
moet beslissen. De risiko's van de
kweekreaktor geven echter genoeg reden
om een stopzetting van de bouw te eisen.

procesverloop
De opdrachtgever tot de bouw van de
kweekreaktor is de SBK, de Schne1l-BrüterKernkraftwerkgesel1schaft. Deze
krijgt voor de bouw vergunningen van
de regering van de westduitse deelstaat
Noordrijn1and-westfalen.
Het gaat om een hele serie vergunningen. In 1973 werd de vergunning afgegeven voor de standplaats en het koncept van de kweekreaktor. Maas vocht
toen de rechtmatigheid van deze vergunning aan bij het gerecht in Düsseldorf.
Dit gerecht is het zogenaamde Verwaltungsgericht. een rechtbank voor administratieve procedures. Hier kunnen
burgers bezwaar maken tegen beslissingen van de overheid.
Maas verloor dit proces. Hij had toen
nog nauwelijks deskundige juridiese en
natuurwetenschappelijke ondersteuning.
Hij ging in hoger beroep bij het Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster.
Dit proces loopt nog steeds.
In augustus 1977 hield het OVG een zittingsdag. Na deze zitting nam zij een
opzienbarende beslissing. Zij vroeg de
hoogste rechtbank in de Bondsrepubliek
(het Bundesverfassungsgericht) om een
uitspraak over de vraag of de verlening
van de vergunning voor de kweekreaktor
in overeenstemming was met de westduitse grondwet. Deze vraag maakte diskus-
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sie en spekulaties los over de gang
van zaken rond Kalkar die leidden tot
een hernieuwd debat in het westduitse
parlement. In augustus 1978 deed het
Verfassungsgericht zijn uitspraak. De
vergunningsverlening was niet strijdig
met de grondwet.

onvoorzien ongeluk
Er werd nog een overweging' toegevoegd,
die voor het huidige proces van belang
is.
De duitse grondwet geeft iedere burger
recht op gezondheid. Wordt die bedreigd
dan kan men een klacht indienen. In
Harrisburg werd duidelijk dat er met
kerncentrales onvoorziene ongelukken
kunnen gebeuren. Bij een kerncentrale
kan zo'n ongeluk zeer ernstige gevolgen hebben en duizenden mensen treffen.
De kans op en de gevolgen van een onvoorzien ongeluk zijn niet vantevoren
te berekenen. Het Verfassungsgericht
sprak uit dat de bevolking het risiko
van een onvoorspelbaar ongeluk moet
aksepteren. Ook als zo'n ongeluk grote
gebieden van West Europa zou kunnen
verwoesten. Een belangrijk argument
voor deze uitspraak was dat de technologiese ontwikkeling, een algemeen belang, ernstig zou worden bemoeilijkt.
In de diskussies over kernenergie
wordt de laatste tijd de aandacht gevestigd op de zeer grote ongelukken.
Bij technologieën die een zeer groot
ongeval kunnen veroorzaken, dat de samenleving ontwricht, zouden andere normen voor veiligheid moeten worden aangehouden. Zo'n ongeval zou nooit moeten kunnen gebeuren. De uitspraak van
het Verfassungsgericht doet een andere keuze. Dat is voor de veiligheid
van de westeuropese bevolking geen goede zaak.

onderzoekskommissie
Een gevolg van de parlementaire diskussie in West Duitsland was de instelling
van een onderzoekskommissie. Deze kommissie moest de veiligheid en de noodzaak van de kweekreaktor gaan onderzoeken. Zij zette twee groepen wetenschappers aan het werk. Een van deze groepen, de Forschungsgruppe Schnelle Brüter (FGSB) kwam tot verontrustende
konklusies. Deze konklusies werden
door de meerderheid van het parlement
genegeerd.
Tijdens het proces zullen de resultaten van dit wetenschappelijk werk op-
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nieuw aan de orde worden gesteld.
Intussen zijn er meer vergunningen
voor delen van de kweekreaktor afgekomen. Daarmee mogen delen van de
kweekreaktor worden gebouwd. Het gaat
hier onder andere om het reaktorvat.
de reaktorkern. het (nood)koels;steem
en andere vitale onderdelen van de kern
centra le.

De aanklacht van Maas richt zich op de
volgende punten:
- Er zijn veranderingen opgetreden in
het ontwerp van de kweekreaktor die
een groter risiko met zich meebrengen.
De eerste deel vergunning uit 1973 bevatte een koncept van de reaktor. Volgens de atoomwet moeten belangrijke
wijzigingen van het koncept aan een
inspraakprocedure onderworpen worden.
Er kan dan ook opnieuw een procedure
bij de rechtbank gestart worden door
nieuwe klagers. Ondanks het optreden
van aanzienl ijke wijzigingen heeft de
regering van Noordrijnland-Westfalen
geen inspraakprocedure gehouden. Dit
waarschijnlijk om te voorkomen dat er
naast Maas nog andere klagers zouden
komen. Nu is Maas de enige die de la~
tere vergunningen mag aanvechten, om~
dat hij de enige is die de eerste vergunning heeft aangevochten. Er wordt
ge~ist dat de vergunningen nietig worden verklaard, omdat ze niet volgens
een juiste procedure zijn afgegeven.
- Ten tweede zijn er door de heer de
Witt een aantal dokumenten op tafel gelegd. Daarin wordt de veiligheid van

bepaa'lde reaktoronderdelen aangevoch~
ten.
Het reaktrvat moet tegen eksplosies
van een bepaalde kracht bestand zijn.
Uit de sterkteberekeningen die aan de
vergunning ten grondslag liggen, blijkt
dat onvoldoende rekening is gehouden
met de vermindering van de sterkte van
het reaktorvat na enkele jaren van bedrijf. De temperatuurswisselingen en
de neutronen-straling van de reaktor
tasten de sterkte van het reaktorvat
aan. Daardoor worden na enige tijd de
normen waaraan het vat moet voldoen
niet meer gehaald.
Een van de belangrijkste strijdpunten
zal worden gevormd door de waarschijnlijkheid van een krachtige kerneksplosie in de reaktor.

Ge~10

Beernink

het huidige proces kan nog in hoger
beroep worden gegaan. Tenslotte moet
er nog een vergunning worden afgegeven
om de kweekreaktor in bedrijf te nemen.
Of Maas van al deze mogelijkheden gebrui.k gaat maken is mede afhankelijk
van Uw financiële steun.
De zittingen van het proces worden gehouden van maandag 2 tot en met donderdag 5 april om 09.3uu in de grote zaal
van het Franz~Schweitzer-Haus, Bilkerstrasse 36 in Düsseldorf
Wim Cont>rink

Dit is een artikel uit de Kalkarkrant
die vanaf 9 maart in een grote oplage
Om financi~le redenen heeft Maas moe~
gratis wordt verspreid in de nederlandse regio rond Kalkar. Die krant wordt
ten afzien van een uitvoerige schrifuitgegeven door het landelijk Energie
telijke voorbereiding van het proces.
Dit zou te duur zijn geworden, omdat
Komitee, de Stichting Kalkarproces en
het Stop Kalkar Overleg van Gelderse
dan ook de rapporten van de offici~le
Stroomgroepen en Energiekomitees.
instellingen aan de rechtbank moeten
worden betaald. Deze zijn zoals geble- De verspreiding ervan moet geld opbrenken. erg goed in het opjagen van de
gen voor het proces van boer Maas.
kosten. De proceszitting neeemt daarKranten zijn verkrijgbaar bij het LEK.
door een belangrijke plaats in.
2e Weteringplantsoen g, 1017 ZO AmsterHet proces is met deze zitt1ng nog niet dam. C20-221366, en bij de Energiewinafgelopen. Er is nog steeds een hoger
kel in Nijmegen, Daalseweg 30. 08J~
beroep gaande 1n MUnster over de kon<37544.
ceptvergunning. Dtt zal waarschijnlijk STEUN BOER MAAS giro 7799~, tnv Stichover een jaar plaatsvinden. Ook bij
ting Kalkarproces Amsterdam

tijd en plaau
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Eindrapport BMD

Gelijk maar in de doofpot?
23 januari was het dan zo ver: De Brauw kon het eindrapport van 'zijn' Brede
Maatschappelijke Diskussie aanbieden. Een gebeuren dat wat hem betreft al was
verpest door de pers. die de opgelegde geheimhouding verbrak. "Ik begrijp
niet welk belang hiermee gediend is. Voor joumaltsten is het toch ook prettiger 011 zich de tijd te gunnen"'• zei De Brauw in een int.ervit!W ~~et het NRC.
Je kan dan ook niet zeggen dat de heren (en da~~~es) journalisten hun werk erg
goed hebben gedaan. Een duidelijk beeld van dat eindrapport hebben ze niet
weten te geven.
Ook de reakties doen het rapport geen recht . De optimisttese reakties van
verschillende miljeubewegingen lijken noga·l overdreven. Zo geweldig is het
nou ook weer niet . Anderzijds: dat deel van Nederland dat voor kernenergie is,
is er behoorlijk van geschrokken. 'Ooodzwfjgen is de reaktie uit die hoek.
Een aantal van de reakties vormt
een ~de aanleiding 011 iets over
eNt rapport te zeggen. De kranten
staan overigens niet bol van de
reakties en dat i.s op zich al een
veelzeggend gegeven.
.
De strategie van politiek rechts
lijkt te bestaan uit het doodzwijgen, en als er dan toch iets gezegd
IIIISet worden, kleineren van de procedure en de uitkomsten.
Uit deze pro-kernenergie-hoek wordt
bijvoorbeeld nogal eens gewezen op
het geringe aäntal deelnemers. dat
de BMD heeft weten te trekken. Nog
afgezien van het demagogiese karakter van dit argument: het is een

onwaarheid.
De deelname aan inspraakprocedures
loopt nou eenmaal nooit in de honderdduizenden. Met de tiendufzenden
die er a~n mee hebben gedaan is de
BMD bij dit soort gebeurtenissen
dan ook een drukbezochte uitzondering.
Het argument van de geringe deelname

Foto: Jan B&aniag
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blijft mogelijk gelden. namelijk
waMeer het zo is, dat de deelnemers
alleen maar extreme standpunten
hebben verkondigd •. Als de naar voren
gebrachte meningen sterk afwijken
van die van rest van de Nederlandsen
klopt er iets niet. Daarnaar zal
enig onderzoek moeten worden verricht.
Dat heeft de stuurgroep dan ook niet
nagelaten, en de BMD is uit die onderzoeken niet ongunsti? naar voren
gekomen. De •i nspre~ers mogen dan
iets extremer in hun standpu~ten
zijn dan de rest van de bevolking.
de aard van die stàndpunten komt
echter globaal overeen met die zoals
ze uit de representatieve steekproe-

ven naar voren komen.
Met deze twee argumenten zal duidelijk zijn dat de BMD niet waardeloos
is "omdat er zo weinig .ansen aan
hebben meegedaan•.

Het optreden van sonni ge Kamerleden
krijgt dan toch een wat vreemd bijsmaakje. Wat doen ze n~melijk?

Ze zijn begonnen

~~et een heel verbaasde reaktie toen hun werd meegedeeld dat er maar weinig oensen vertrouwen hebben in het parla.nt, bijvoorbeeld als het gaat om het verwerken van de resu 1ta ten van een BMil.
Dat beleBDert de politici overigens
niet om enthousiast mee te werken
aan allerlei initiatieven die de
8MD doorkruisen.
Als dan eindelijk het eindrapport
uitkomt zijn het de zelfde politici
die. enigszins uit de hoogte. kons.tateren dat de deelna111e wat is
tegengevallen. In de zelfde zin nog
wordt er haastig aan toegevoegd dat
het er natuurlijk niet 011 gaat de
hele zaak te kleineren! Afijn. niet
iedereen wordt geboren met de subtiliteit van een slopershamer •• •••
Het zal intussen duidelijk zij~ dat
deze lieden wel andere redenen moeten hebben om tegen de hele procedure aan te trappen. Daar komen we
tater echter over te spreken.

Tot nog toe zijn eigenlijk alleen
zijdelingse schermutselingen aan
de orde geweest. wat mensen vinden

is namelijk op zich niet zo belang-

rijk . Om maar een flauw voorbeeld
te noe~~en: nog niet zo erg lang
geleden dacht iedereen dat de aarde
plat was. Prakties was die mening
echter bijzonder weinig waard.
Het zelfde problee11 speelt natuurlijk bij deze BMD. De meningen van
'de mensen' helpen ons helaas geen
sta~ verder als het er om gaat of
iets technies of juridies mogelijk
is.
De stuurgroep heeft dan ook kwistig
met geld gestrooid om allerlet
onderzoeken op te (laten) zetten.
juist naar de techniesè. juridtese,
financiele en andere kanten van het
energieprobleeta.
De onderwerpkeuze stond niet helerilaal los van wat er uit de maatschap·
pfj naar voren werd gebracht, maar
de terugkoppeling naar de inspraak
was l~g niet altijd. optimaal. Daar
wil ik het echter niet over hebben.
Belangrijker vind ik de manier waarop de verschillende soorten resultaten zijn gekonbtneerd. hoe meningspeiling en het meèr 'objekt1eve' onderzoek tot één geheel worden gemaakt.
Het gaat hier dus om één van de
kernproblemen van de de.okratie: hoe
verhoudt deskundigheid zich tot de
wil van het volk?

De eerste konstatering die dan gemaakt
-aet worden is dat ~~~eningspeiltng toch
weer een .utiple-choice-spelletje is
geworden. De verwerking van de uitk~
sten van de open vragen zou te duur

ontbreken geheel.
Een treffend voorbeeld daarvan wordt
gegeven waar het gaat Om het tegengaan van de verspreiding van kernwapens. De stuurgroep volstaat met de
mededeling dat de nederlandse installaties wat dat betreft niet veel uit
zullen maken.
Als techniese konstatering. zo is
het bedoeld. al niet waar. maar
bovendien is dat maar de helft van
de vraag. Al is de kans nog zo klein.
dan blijft de vraag: kan Nederland
het op haar kollektief geweten nemen
(als zo iets althans bestaat) als
na Pakistan een ander land met hier
gestolen technologie, atoombommern
gaat maken.
Het zelfde verhaal kan ongeveer worden
verteld ten aanzien van de opslag van
he~ radio-aktief afval. of de kans op
een werkelijk groot reaktor-ongeval.
Hier wordt niet de vraag naar voren
gehaald of je mensen met de gevolgen
van deze zaken mag opschepen, maar
de zaak slechts op z"n techniese merites bekeken.
De speciale aspekten Ván een reaktorongeval worden to onder tafel gewerkt.
of althans niet vermeld.
Bij het atoomafval wordt het nog bonter gemaakt. Aan de ene kant wordt
toegegeven dat het een probleem is.
bij het techniese verhaal over mogelijke 'oplossingen' wordt als voornaamste reden voor optimisme anderzijds aangegeven dat het vertrouwen
in een oplossing onder deskundigen
groeiende is! In tegenstelling tot
vele anderen geven deze deskundugen
blijkbaar geen argumenten!
en te langdurig worden!
Dat lijkt minder belangrijk dan het
is. Het betekent namelijk niet alleen
dat allerlei toelichtingen niet zijn
verwerkt. maar ook dat de stuurgroep
toch nog. in tegenspraak met alle
beloften. de inspraak heeft weten
te struktureren.
Voor wie de vragenformulieren kent
zal dat wel duidelijk zijn. Het kómt
er op neer dat alleen de gestandariseerde vragen verwerkt zijn. terwijl
de toelichtingen en vooral de vraag
"Wat heeft de stuurgroep vergeten u
te vragen?" naar de prullenmand zijn
verwezen.
Zonder deze toelichtingen is wellicht
minder duidelijk langs welke wegen
mensen tot een bepaalde mening komen.
terwijl manieren van denken die niet
in overeenstemming te brengen zijn
met het vragenformulier. of ruime
toelichting behoeven. helemaal buiten
de boot va11 en •
Inspraak lijkt voor deze gang van
zaken toch een al te mooi woord.
Zonder motivaties kunnen we toch beter spreken van een wat groot uitgevallen enquete.
In de meeste hoofdstukken is er dan
ook niet veel ruimte besteed aan de
meningspeiling. Het zwaartepunt valt
meestal op een eigen overweging van
de stuurgroep. Daarbij gebeuren echter rare dingen. Voorbijgaand aan de

onontgonnen gegevens uit de open vragen worden hier en daar achterliggende ideeën geformuleerd zoals ze zouden kunnen zijn.
Geregeld worden echter voor de hand
liggende argumenten vergeten. Zo
blijft een duidelijke uitspraak over
welke van de fossiele brandstoffen
de voorkeur verdient vanuit miljeuoogpunt, achterwege. Wel is uit de
gegevens duidelijk dat steenkool de
minst populaire van deze brandstoffen.
Het voor de hand liggende gegeven
dat het ook de meest vervuilende
is wordt hiermee niet in verband
gebracht. Ik zou de toelichtingen
bij die vraag wel eens willen zien!
Eerlijkheidshalve moet ik wel opmerken dat elders. zei het ook niet
al te sterk. een paar keer wordt gewezen op het vervuilend potentieel
van steenkool. De analyse heeft dan
wellicht het verbijsterende inzicht
opgeleverd dat mensen die een hoge
prioriteit leggen bij het bestrijden
van miljeuvervuiling tegen het
stoken van steenkool zijn.
Naast dergelijke. nogal domme. missers bevatten de overwegingen van de
stuurgroep nog meer verrassende
staaltjes.
Ethiese overwegingen. waarvan je toch
zou denken. dat ze onderdeel van een
politiek rapport horen uit te maken.

Deze vragen komen niet aan de orde.
Waarschijnlijk was dat wel anders geweest als ook de open vragen verwerkt
waren.
Nu is het niet veel meer geworden dan
een opsomming van voorkeuren van 'de
mensen'. voorzien van een wat technokraties verhaal over mogelijkhe~n
en onmogelijkheden. Duidelijke konklusies worden vaak niet getrokken.
Geregeld blijft het bij de konstatering dat ook in de stuyrgroep over
de betreffende zaak verschillend
wordt gedacht.
Waarom dan toch al die opwinding'?
Van de kant van de miljeu-beweging.
en zeker vanuit de AKB. wordt jubelend gekonstateerd dat volgens de
stuurgroep het nemen van een beslissing over een eventuele nieuwe kerncentrale niet voor de hand ligt.
Verder blijft er een uitgebreide
strijd aan de gang over de vraag
hoeveel mensen nu precies tegen kernenergie zijn. maar dat is minder interessant.
Jubelen vind ik echter nogal overdreven. Alle argumenten tegen kernenergie worden namelijk door de
stuurgroep van de hand gewezen. De
kans op reaktorongevallen wordt
als bijzonder klein gezien. de nederlandse invloed op proliferatie
is te negeren enzovoorts. 'Slechts
het afvalprobleem wordt als probleem gezien.
Eén lichtpuntje is er voor de AKB
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nog in het rapport te ontdekken. De
stuurgroep konstateert dat niet met
enige mate van waarschijnlijkheid
valt te zeggen hoe duur .de verschillende vormen van energievoorziening
in de toekomst gaan uitvallen. Dus:
het is lang niet zeker dat kernenergie goedkope energie is. De stuurgroep sluit dat echter ook niet uit.
Ook hier wordt niet gewezen op het
hele pakket van onzekerheden dat rond
(de kosten van) kernenergie bestaat.
Van een doorbraak in het denken over
technologie kan je zeker niet spreken,
van een anti-kernenergie-advies evenmin.
Een pro-kernenergie-advies is het
echter ook niet. En dat zit de kernenergie-lobby niet lekker. Zoals
hierboven al gezegd wordt het dus gekleineerd.
Een voorbeeld: de duidelijke uitspraak
over toekomstige kosten wordt 'ov.er
het hoofd gezien' en het VNO weet te
melden dat er te weinig aandacht is
voor de ekonomiese aspekten van de
energi.e-voorzieni ng.
Of er wordt gezegd dat het jammer is
dat er geen weging is uitgevoerd
wat betreft de meningen die door allerlei organisaties naar voren zijn
gebracht. De stuurgroep wordt echter
wel bedankt dat ze die zo aardig op
een rijtje heeft gezet, zodat 'de politiek' die weging makkelijk zelf
uit kan voeren. De huidige parlementaire meerderheid kennende houdt ik
dan m'n hart vast.
een lang verhaal kort te besluiten: eigenlijk heeft niemand iets
aan dit rapport. Nieuwe dingen staan
er niet in, of het moet over uitgesproken niet-kontroversiele onderwerpen gaan. Verder krijgt iedereen een
beetje gelijk van de stuurgroep.
De meningspeiling wijst wat anders
uit, en daarom valt het rapport waarschijnlijk zo slecht bij kernener9ievoorstanders. Terwijl die toch dUldelijk het meeste gelijk krijgen, alleen
niet van de bevolking.
De lieden die vanuit de miljeubeweging in de stuurgroep terecht zijn
gekomen hebben deze beweging een
slechte dienst bewezen. Als er zo
weinig in de konklusies staat over
gevaren voor het miljeu, andere manieren om tegen risiko's aan te kijken,
proliferatie, enzovoorts, wat zoekt
Leo Jansen dan op dat kantoor.
Het minste wat je van zo'n man kan
verwachten was toch een minderheidsstandpunt dat iets meer hout snijdt.
Misschien dat de AKB met dat standpunt iets had gekund. Dit eindrapport
is nauwelijks de moeite van het verdedigen waard.
Behalve de meerderheid tegen kernenergie dan, maar die moet je ook zelf
tussen de regels uithalen.
Om

Ruud de Koter.
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Zure regen boek
Door Dave van Ooyen en Thijs de la
. een aantal maatregelen aan.
Court. Een uitgave van Vereniging Mil- Allereerst lange termijndoelstellingen:
krachtige vermindering van het gebruik
jeudefensie en World Information Service on Energy. Ongeveer 80 pagina's
van fossiele brandstoffen middels bevoor ± 112,50. Wordt verwacht in april sparingen, windenergie, passieve en aktieve vormen van zonne-energie, krath1984.
tige bevordering van het openbaar verTussen 2 en 7 april wordt er in Europa, voer en produktiebeheersing in de landde Verenigde Staten en Canada een inbouw.
ternationale zure regenweek gehouden.
Op korte termijn zijn echter ook de noOp initiatief van de International
dige maatregelen te nemen die drastieYouth federation gaan in die week tal
se inperking van de uitstoot van verzuvan mi1jeu- en natuurorganisaties de
rende stoffen betekent. Als doelstelstraat op om aandacht te vragén voor
ling formuleert het Zure Regenboek dat
de gevolgen van de zure regen. Vooral
de uitstoot aan verzurende stoffen met
in Canada en Skandinavië waar de gevol- 90 à 95% naar beneden moet •. Hiervan zal
gen van zure regen al jaren merkbaar
. binnen 10 jaar al 75% moeten- zijn gereazijn, zullen mensen internationale
1iseerd.
maatregelen eisen.
Volgens het Zure Regenboek betekent
In Nederland is tot nu toe nauwelijks
dit onder andere: volledige rookgasuntzwavel ing bij alle e1ektriciteitscenaandacht voor de zure regen geweest.
Reden voor Miljeudefensie en WISE om
trales en olieraffinaderijen, de invoeer dit jaar eens flink tegen aan te
ring van loodvrije benzine in 1986 en
gaan. Reden ook om in het begin van
de installatie van katalysatoren in
deze aktiviteiten met een ZURE REGEN
auto's waarmee de uitstoot van stikBOEK op de markt komen.
stofoxiden met 90% kan worden verminHet boek gaat uitgebreid in op de oor- derd, en het verminderen van de mestzaken en de effekten van zure regen.
overschotten in de intensieve veehoudeDaarnaast besteed het ook ruim aanrij.
dacht aan de maatregelen die nodig
Voor iedereen die wil weten wat zure
zijn om de zure regen het hoofd te
regen is, wat de gevolgen van de zure
regen voor natuur e.n mil jeu zijn, en
bieden.
welke maatregelen tegen de zure regen
kunnen worden genomen, is het ZURE
uit de lucht
REGENBOEK een must.
Zure regen is een miljeuprobleem dat
Het Zure Regenboek is verkrijgbaar bij
letterlijk uit de lucht komt vallen.
elke miljeu- en energiewinkel. DaarHet is het gevolg van luchtverontreinaast kan men het bestellen bij Miljeuniging. De belangrijkste stoffen die
hiervoor verantwoordelijk zijn: zwavel- defensie en bij WISE.
dioxide, stikstofoxiden en ammoniak.
Deze stoffen zetten zich in de lucht
of op de bodem om in zwavel- of salpeterzuur. In die vorm werken ze ook verzurend. De drie stoffen komen in grote
getale vrij bij elektriciteitscentrales
olieraffinaderijen, verkeer en intensieve veehouderij.
De gevolgen zijn rampzalig zo blijkt
uit het Zure Regenboek. Er is niet alleen sprake van massale vissterfte in
Skandinavische meren. Op de dag van
vandaag zijn hele arealen naaldbos in
West Duitsland, Polen, Tjechos10wakije
op sterven na dood. Ook de Nederlandse
bossen zijn er slecht aan toe. Zure regen heeft effekt op alle flora en fauna. De bodem verliest langzaam haar
veelzijdig karakter. Allerlei ecosystemen verdwijnen. Het heeft ook gevolgen voor bossen, heidevelden en duinen. Het tast het oppervlaktewater en
het grondwater aan. Vissen sterven,
kikkers verdwijnen, heidevelden vergrassen etcetera etcetera. Op sommige
plaatsen is het grondwater tot 10 meter diep verzuurd. Voor de toekomst
zal dat grote problemen voor de waterleidingbedrijven opleveren. Drinkwater
zal steeds moeilijker te winnen zijn.
Naast uitvoerige uiteenzettingen over
Foto: Gerlo Beernink
de ekologische gevolgen van de zure
regen, geeft het Zure Regenboek ook

Shampoo tegen zure regen
Maandag 16 januari 84 togen-een twintigtal mensen van de PSP-mi1jeugroep en
de Energiewinkel Nijmegen langs de huizen in de buurt van de PGEM-kolencentra les om door middel vao een 'shampoo-aktie' de plaatselijke bevolking te
informeren over één van de kwalijke effekten van een met steenkool gestookte
elektriciteitscentrale: zure regen.
Huis-aan-huis werd naast een informatiefoldertje een gratis busje (synthetische) shampoo aangeboden.
Het aanbieden van het busje ~hampoo
had een tweeledig doel: enerzijds om
door het ludieke karakter ervan het
kontakt aan de deur te vergemakkelijken, en anderzijds om het lezen van
·het foldertje te bevorderen. Op de
voorkant van de folder stond naast
een verkleinde weergave van de van te
voren in de desbetreffende buurten ·en
in de binnenstad van Nijmegen geplakte
affiches, een advertentie-achtige
tekst over het 'nut' van de bijgeleverde shampoo met het splinternieuwe bestanddeel 'VAKAL'. In het foldertje
wordt uitgelegd dat de luchtverontreiniging in het algemeen en de steeds
zuurder wordende regen in het bijzonder niet alleen een direkte bedreiging vormt voor vennen en bossen, maar
dat ook de mensen zelf er direkte
schade en hinder van ondervinden. Dit
in de vorm van aandoeningen in de
luchtwegen en ••• het vlugger slapper
en vetter worden van de hoofdharen.
Ekstra wassen met shampoo dus en het
liefst met de toevoeging VAKAL: Voorlichting, AKtie en ALternatief.

de rookgassen gefilterd (vliegas), die
dan voor het grootste gedeelte domweg
in een ontgrondingsgat vlakbij de centrale wordt gestort. Door de verder
ongezuiverde rookgassen van de drie units van de Nijmeegse kolencentrale
komen nu per dag gemiddèld ongeveer
130-140 ton zwaveldioxide (S02), en
enkele tientallen tonnen aan stikstofoxiden (NO) in de atmosfeer. Deze stoffen zijn samen in hoofdzaak verantwoordelijk voor het zuurder worden van
lucht, regen, water en bodem.
Door de schoorstenen van de PGEM-centrale tot 80 meter te verhogen zijn de
gevolgen in hoofdzaak op grotere afstand merkbaar. Onder bepaalde weersomstandigheden komt echter een groot

meerendeel van de energie wordt 'gebruikt' om middels het koelwater het
water van de Waal nog verder op te warmen. Over energiebesparing gesproken:
Door het gecombineerd opwekken van
elektriciteit én warmte zijn omzettingsrendementen van 85% te bereiken.
Naast het feit dat Nijmegen op de nominatie staat voor een verder opvoering van het (steenkool gestookte) elektrisch vermogen -tot zelfs een verdubbeling van het huidige vermogenstaan dit soort plannen niet alleen de
ontwikkeling van kleinschaliger opgezette elektriciteitsproduktie, zoveel
mogelijk in kombinatie met warmte-produktie, in de weg, maar wordt ook de
toepassing van duurzame energiebronnen

grote vervuiler
De aktie was tegen de Nijmeegse kolencentrale van de PGEM gericht, omdat
kolengestookte elektriciteitscentrales
enorme luchtverontreinigers zijn. Alleen de fijne stofdeeltjes worden uit

deel direkt in de buurt van de centra1e terecht. Tijdens de bouw van de
ZURE REGEN
nieuwe kolengestookte unit 13 was al
duidelijk dat de stikstofoxide uitworp
Zweden protesteert al sinds 1950 tegen en de gevolgen (te hoge koncentraties
de oorzaak van de verzuring van haar
op 'leefnivo') daarvan toepassing van
bodem. In Duitsland sloeg men pas in
kolen als brandstof met de bestaande
1982 alarm: 400.000 ha bos bleek aange- technieken eigenlijk niet toelieten.
ast. Nu, anno 1984, schat men de scha- Wè1 is besloten om gedeeltelijk te
de op het viervoudige:
gaan ontzwavelen (45~ effektief), maar
De eerste maatregelen zijn in ons land dit zal pas in 1985 zijn aanvang nemen.
nu ook genomen. Voorlopig mag niet
Dan blijft het nog de vraag op het
meer dan 475 miljoen kilo zwave1dioxi- daaruit resulterende produkt (gips) al~e en 500 miljoen kilo stikstofoxide
leen maar een verschuiving van het afper jaar worden uitgestoten. Jawel.
valprobleem zal opleveren.
En, alsof dat nog niet alles is, er is
bovendien besloten om de uitstoot
alternatieven
"stapsgewijs, en in harmonie met de
pns omringende landen" (de kruideAls alternatief wordt in het foldertje
niers:) verder te verlagen. We gaan
ingegaan op het feit dat dé PGEM zou
een gezonde toekomst tegemoet.
moeten overschakelen op schonere brandIn MD jrg 13, nr 1 jan/febr 84 (en niet stoffen als aardgas en zwavelarme
~3 zoals de omslag vermeldt) is meer
stookolie. Maar eigenlijk is dat ook
cijfermateriaal te lezen over zure re- weggooien van kostbare brandstoffen:
gen. In dit voorjaar brengt MiljeuDevan de 100 eenheden energie in die
fensie ook een boekje uit over zure
brandstoffen worden er door de PGEMregen. Elders in dit nummer staat hier' elektriciteitscentrale maar zo'n 40
~e~en~a~a~nk~o~n~d~i~g'~·n~g~v~an~.~(_RB~)~
--I eenheden omgezet in elektriciteit. Het

r-----------------------------------------------~

bepaald niet gestimuleerd.
Deze eerste aktie in een reeks -een
tweede zal de problematiek van de vliegas aansnijden- heeft in de buurten
rondom de PGEM-centra1es zeer positieve reakties opgeleverd. Het feit dat
er geen konkrete aktiemogelijkheden op
korte termijn in de folder werden aangegeven, heeft toch niet mogen verhinderen dat zeker is gewerkt aan het vergroten van een stuk bewustwording bij
omwonenden van de PGEM-centra1es.
PSP-mi1jeugroep Nijmegen

vet haar?
AKTIEF -SHAMPOO I
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Russische kemindustrie groeit
Kernenergie in de Sowjet Unie. Een aanleiding voor het schrijven van zo'n artikel is er niet. De russische kernindustrie maakt geen deel uit van het aktuel~
nieuws. Een reden is er des te meer.de Sowjet Unie zet vaart achter de bouw van
nieuwe kerncentrales. Men wil de produktie van elektriciteit uit atoomenergie
in de loop van de jaren tachtig bijna verdubbelen. Het is de bedoeling dat het
aandeel van kernenergie in 1990 12% bedraagt. Nu is dat nog 6.5%.De reaktorfabriek Atommasch. met een kapaciteit van tien centrales per jaar vervult een
sleutelrol.Dat de russische kernindustrie bijna nooit in het nieuws komt.ligt
echter niet aan geheimhouding. De Sowjet-media berichten regelmatig over de
bouw van centrales. en ook het Internationale Atoomenergiebureau te Wenen
krijgt alle gegevens over bouwen vermogen door. In schril kontrast met deze
openheid staat de berichtgeving over kritiek op en ongelukken met kernenergie.
Bij dit onderwerp blijft het Ijzeren Gordijn gesloten. Zo speelden de russische
authoriteiten het klaar (overigens met medewerking van de CIA) om een gigan~
tische kernramp in de Oeral bijna 20, jaar verborgen te houden. Het zal duidelijk zijn 'dat in dit artikel zich daarom in hoofdzaak richt op een beschrijving
van de stand van de russische kernindustrie.
Vier jaar na Hiroshima brachten de
russen in 1949 hun eerste atoombom
tot ontploffing. Wat betreft de
"vreedzame" toepassing tan atoomenergie zijn ze echter de amerikanen te vlug af. Al in 1954 geeft
de eerste kerncentrale van de wereld (5 Mw) stroom aan het russische openbare net. Tegelijk met
de ontwikkeling van kernwapens.
onderzoekt men de mogelijkheden
voor de opwekking van elektriciteit.
Eerst bouwt men een aantal kleine
testreaktoren. die uitmonden in een
standaardreaktor van 400Mw.
~ russische reaktoren zijn over
het algemeen Qinder veilig dan bij-
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KKW 1983 in Betrieb
im Bau bzw, geplant
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voorbeeld de amerikaanse. Zo heeft
het Noworonesch-440 type geen apart
noodkoe1systeem. a11een reserve:pompen. Bovendien zijn voor een
kernsmelting geen speciale voorzieningen aangebracht. Finland. dat ook
een dergelijk type heeft gekocht van
de Sowjet Unie. moest daar zelf nog
verbeteringen voor aanbrengen.". aldus Herman Damveld in Ongelukken met
kernenergie.
De russische o~derzoekers blijven
niet stil zitten. Na het uittesten
van enkele grote reaktoren
(tot 1500 Mw ). wordt de 'Millionicki~
een reaktor van 1000 Mw. tot algemeen
bouwtype verklaard. De authoriteiten

besluHen om dit type in serie te gaan
vervaardigen. Hiertoebegint men in 1975
aan de bouw van de grootste reaktorfabriek in de wereld. Deze fabriek.
Atommasch geheten. moet een sleutelrol
spelen in het kernenergieprogramma.

reaktorfabriek
De door mij gebruikte bronnen zijn
niet eenduidig over het feit of de fabriek al in bedrijf is. Hans KnUbel
schrijft: "Dit werk (... ) is in vol
bedrijf. Tegenwoordig lopen de onderdelen voor de 'Millionicki' met een
kapaciteit oplopend tot tien reaktoren per jaar van de lopende band.
Zo'n 27.000 arbeiders hebben de fabriek in vijf jaar tijd opgebouwd.
Voor hen Qntstond de stad Wolgodonsk.
die momenteel meer dan 100.000 inwonenden heeft."l) Time (13-2-84) meldt
daarentegen: "Bureaucratisch geharrewar en een krakkemikkige konstruktie teisteren de bouw. Al negen jaar
werken de Sovjets aan de 4 miljard
kostende fabriek Atommasch. De fabriek
nog steeds niet klaar. moet acht reaktoren per jaar gaan produceren."
In ieder geval verloopt het in
Atommasch niet soepel. Op 21 juli '84
bevestigde de Pravda dat er een ernstig
ongeluk in de reaktorfabriek had
plaatsgevonden. De verantwoordelijke
bouwminister werd op vervroegd pensioen gestuurd. Overigens namen westerse energiedeskundigen aan dat het hier
niet-nucleair ongeluk betrof.
grote plannen
De russen hebben voor de toekomst hun
hoop gesteld op snelle kweekreaktoren.
De eerste kweker begint al in 1969 te
draaien in Uljanowsk. Het is een
kleine testreaktor (12 Mw). Enige
tijd later is een grotere onderzoeksreaktor gereed aan de Kaspische Zee.
Hier heeft zich in juli 1973 een grote explosie voprgedaan. Door een lek
in de stoomgeneratoren kwam water in
kontakt met het koelmiddel vloeibaar
natrium. De centrale heeft hierna
meerdere jaren sti1gelegen.
Ondanks dit ongeluk gaat men door met
het ontwikkelen van snelle kwekers.
In 1980 wordt in Bjelojarsk de eerste
niet speciaal voor onderzoeksdoe1ein,den gebouwde kweekreaktor (600 Hw)
in gebruik genomen. In de russische
media wordt de laatste jaren maar weinig melding gemaakt van de ontwikkeling van deze technologie. Het is echter bekend dat de snelle kwekers de
russische hoop voor de negentiger
jaren zijn.
Vooralsnog zijn het echter grotendeels konventionele kerncentrales
die worden gebouwd. Op het moment
zijn er. de onderzoeksreaktoren buiten beschouwing gelaten. 31 kerncentrales in werking. De totale kapaciteit bedraagt zo'n 22.000 Mw. het-

geen ongeveer 6,5% van de elektriciteitsproduktie uitmaakt. Ter vergelijking: het wereld-gemiddelde ligt
rond de 10% en in Nederland wordt
zo'n 5% van de elektriciteit door
kernenergie opgewekt.
jaar
1975
1980
1983

aantal
reaktoren
10
20
31

kapaci tei.t
(Hw)

4635'
12490
21810

(de 15 onderzoeksreaktoren met een
totale vermogen van 1115 Hw zijn in
deze tabel buiten beschouwing gelaten)

triciteitsproduktie voorzien. Misschien dat de russen op technologisch
vlak wat achterlopen en dat hun produktiesysteem niet zo soepel draait
als in het westen. Wellicht is dat de
reden, dat de Sowjets pas nu aan groei
toekomen, die andere '(westerse) landen
eerder hebben doorgemaakt.
Oe andere oostblok-landen mogen overigens ook 'profiteren' van de lopende
band van Atommasch. Een finse krant
meldt in juni '83 dat de komende tien
jaar in de andere Comecon landen in
totaal 36 nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden.

transportproblemen

Het huidige vijfjarenplan loopt in
1985 af. Oe Sowjet Unie wil in de nog
resterende twee jaar tien centrales
bouwen. Het totale vermogem zal dan
oplopen tot 32810. In 1990 hoopt men
de 50.000 Hw te bereiken. wat betekent
dat ongeveer i2% van de elektriciteit
uit kernenergie komt. Het is duidelijk
dat de russen niet voor niets zo'n
grote reaktorfabriek hebben gebouwd.

Het is bekend dat de Sowjet Unie
een zeer uitgestrekt land is. met
enorme reserves aan fossiele brandstoffen. Waarom ontwikkelen ze dan
toch kernenergie? En waarom staan
vrijwel alle centrales in het
europees deel van de Sowjet Unie
(zie kaartje)?
In het europese deel van de
Sowjet Unie leeft 73% van de bevolking; in dit deel wordt 80% van de

Deze fabriek vervult een centrale rol
in de ontwikkeling van een groots
kernenergieprogramma. Terwijl in de
Verenigde Staten de bouw van verschillende kerncentrales wordt stopgezet.
gaat men in Rusland gestaag verder.
Als het vijfjarenplan gerealiseerd
wordt, dan zijn het aantal kerncentrales van 1981 (20) tot 1985 (41) verdubbeld. welk land heeft nog zulke
groeicijfers? Nu heeft de Sowjet Unie
ook een achterstand in te halen. Haar
aartsrivaal. de VS, heeft op het moIIIfnt 82 coanerci~le kernreaktors in
bedrijf. die samen in 13% van de elek-

energie verbruikt. Oe grote reserves
aan kolen. aardgas en waterkracht
liggen echter voor 80% in Siberi~,
het Verre Oosten en Sowjetisch
Midden Azi~. De aanwending van deze
bronnen veroorzaakt enorme transportproblemen. De sPOOnteg, het belangrijkste verkeersmiddel, is hier niet
tegen opgewassen. En dat terwijl de
behoefte aan energie alsmaar stijgt
door de toenemende industrie en groter wordende steden. Het gevolg is
dat men steeds verder wegliggende
energiebronnen IlDet aanboren. Neem
bijvoorbeeld Leningrad. Een warmte-

kracht centrale heeft daar dagelijks
een goederentrein vol kolen nodig.
Deze kolen komen uit een gebied dat
1500 tot 2000 km weg ligt. Oit transport, wat niet per schip kan, vereist een groot potentieel aan transportmiddelen, arbeidskrachten en
transportenergie. De pijpleidingen
die de Sowjet Unie bouwt. moeten dit
probleem gedeeltelijk oplossen.
Maar de authoriteiten zien ook een
taak voor atoomenergie weggelegd.
Men besloot om juist in het gebied met
de grootste behoefte aan energie, het
europees deel van de Sowjet Unie, veel
kerncentrales te bouwen. De russische
kerncentrales staan vaak dicht bij
steden. Hun taak is dikwijls niet alleen het produceren van elektriciteit,
maar ook van warmte voor de industrie
en voor verwarming. Een dergelijke
warmte-levering is het meest efficient
als de centrale niet ver van het industrie- of woongebied af staat.

kernramp
~ ongelukken hoeven we ons niet druk
te maken. Het 'socia1isme' zorgt voor
een waterdichte veiligheid. "In de
wereld van het kapitaal weliswaar
kunnen de veiligheid van de bevoUing,
de bescherming van het milieu en de
bedrijfshygif!ne aan superwinsten worden opgeofferd. Maar dat is dan geen
technisch maar een sociaal problee~."
(uit: Weekblad van de ambassade der
USSR 14-6-80). In de socialistische
staten kan kernenergie dus geen kwaad:
"Op zich zelf zijn de neutronen uiteraard neutraal in po1ittek opzicht. u
Dat wij hier in het westen ons zo
druk maken. ligt mede aan de olieconcerns. MDe angstgevoelens worden kunst.atig aangewakkerd door de olieconcerns. Bedacht op hun fabelachtige
winsten als ze zijn, hebben de olieconcerns er belang bij wantrouwen jegens
deze nieuwe sterke rivaal op te wekken
en diens ontplooiing tegen te werken. M
Voorwaar een orgine1e analyse. qaar
toch wel naast de realiteit. Want ook
in de Sowjet Unie gebeuren ongelukken
I1IE!t kernenergie, ook al horen we er
niet veel van. Het meest beruchte ongeval is de kernramp in de Oeral.
Eind 1957 of begin 1958 ontplofte een
opslagplaats van hoog radioaktief afval. Honderdeh vierkante kilometers
land werden ernstig besmet zo'n dertig dorpen werden gedwongen te evacueren. Honderden mensen werden gedood
en duizenden liepen stralingsziekten
op. Ooggetuigen spreken over een
spooklandschap zonder enige begroeiing.
oe Sowjet Unie heeft dit ongeval bijna
twintig jaar voor de internationale
,publieke opinie verborgen weten te
houden. Bij dit geheimhoudingscomplot
waren ook de amerikanen betreokken,
die al die jaren via hun inlichtingsdiensten op de hoogte waren van de
atoomr...,. Ve.-del1jk vreesden ztj
dat de bekendmaking van deze gebeurtenis het verzet tegen kernenergie in
de VS en in andere westerse landen zou
versterken. Ook in onze 'demokratien'
is geheimhouding van ongelukken in de
kern1ndustrie geen ongewoon verschijnsel.

23

Het bestaan van de ramp kwam aan het
licht, toen de russische dissident
Zhores Medvedev er in 1976 melding van
maakte. In een artikel i n de New Scientf$t gaf hij een korte beschrijving
van hetongeval . Hij wist niet dat dèze
ramp in het westen vrijwel onbekend
was . De westerse authoriteiten wezen
zijn verhaal met een •hersenspinsel"
af. Maar later, in 1980, geeft een
amerikaans regeringsrapport de eerste
offictele steun aan de conclusies van
Medvedev. In zijn boek 'kernramp in de
Oeral' doet Medvedev uitgebreid verslag van het ongeluk.
Kernenergie in de Sowjet Unie. Het is
een onderwerp waar in Nederland weinig
over bekend is. Met moeite kan je een
aantal artikelen bij elkaar schrapen;
wat versnipperde krantenberichten en
een enkel overzicht. Het vervelende is
dat de toch al schaarse informatiebronnen elkaar af en toe tegen spreken.
Dit artikel is incompleet , maar toch
wordt duidelijk dat de russische kernindustrie een sterke groef doormaakt.
Als het vijfjarenplan gerealiseerd
wordt, dan zijn het aantal kerneéntrales van 1981 (20) tot en met 1985 (41)
verdubbeld!
Het probleem is ~at je hier in feite
machteloos tegenover staat. Dat zal
ook de reden zijn dat er weinig bekend
is over kernenergie in Rusland.
Socialistische kerncentrales zijn absoluut betrouwbaar. zeggen de russen,
omdat de veiligheid niet wordt opgeofferd aan grote winstmarges . We
hoeven er ons volgens de russen dan
ook helemaal niet druk om te maken.
Alsof 'socialistiese' atomen niet net
zo makkelijk op de loop kunnen gaan.

De Energiekaravaan
Deze zomer wil ze weer langs de kust gaan trekken, de Energiekaravaan, voor sommigen beter bekend onder de naam Karavaan tegen Kernenergie. De eerste tentpaal
z.al 25 juli 84 geslagen worden in Zeeland. Zo'n drie weken later, 12 augustus,
breken ze de boel voor de laatste keer af ergens in Noord Holland .
Dit artikel beschrijft het karakter van de Karavaan door eerst een beeld te
schetsen van de Karavaan tegen Kernenergie uit '82 . Na deze korte geschiedschrij·
ving komen doel, verwachtingen en voorbereiding van de Energiekaravaan aan bod .

Karavaan tegen Kernenergie te Gasselte, 1982.

Puk van Meegeren.
Bronnen :
Hans KnUbel, Kernkrafwerke in der
Sowjetunion, in: Geographische Rundschau, nov.83, blz. 590
Time: 13 febr.l984, blz.l7.
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In de zomer van 1982 trok de Karavaan
tegen Kernenergie voor het eerst door
het land . In een periode van 3~ week
werden vijf toeristische plaatsen in
het land bezocht.
Aan de tournee uit 1982 was een voor~
bereidingsperiade van anderhalf jaar
vooraf gegaan. Een door twee mensen
uit Duitsland afgekeken initiatief was
uitgegroeid tot een gebeuren met zo'n
200 medewerk(st)ers.
Kaatsheuvel, het terrein tegenover de
Efteling, was uitgezocht als eerste
standplaats van de Karavaan tegen Kern·
energie. Op 23 juli 82 begon 'smorgens
de opbouw van het manifestatieterrein.
In de loop van die morgen verzamelden
steeds meer mensen van de Nederlandse
anti kernenergiebeweging in Kaatsheuvel~ alle medewerk(st)ers van de Karavaan tegen Kernenergie. Ookarriveerde
er steeds meer artiesten. Zij zouden
onder andere het kulturele gedeelte
verzorgen.
In de loop van de volgende dagen werd
het terrei n omgetoverd tot een bruisend geheel : twee grote circustenten.
een bar met terras, een film/videotent,
een groot lucntspringmatras, hier en
daar een windmolen of een zonnekollektor. Het geheel versierd met balonnen,
vlaggen en lampen. Denk dan ook nog
een 1ekker vakantiezonnetje, muzi e.k,
theater, akrobatiek, poppekast, en een

Foto : Gerlo Beernink

hoop vakantiegangers en de situatie in
Kaatsheuvel gaat voor je leven.
Zo zijn we toen door het land getrokken: naar Cadzand, zuidelijk Flevoland,
Gasselte en Eibergen. Orieeneenhalve
week van aktie en plezier· tegelijk .

hetdoel
Wat is nu het doel van de Energiekaravaan? Wel, evenals in 1982, stell en we
ons ten doel om die mensen die niet
naar informatieavonden kunnen komen
iets mee te geven over onze standpunten ten àahzien van kernenergie , alternatieven, het afval, kernwapens , woonlasten, noem maar op. Hensen die dag
in dag uit aan Qe lopende band staan
.en savonds niet de puf hebben om naar
het buurthuis te gaan, waar iets te
doen is, of huismoeders die blij zijn
als de was hangt en de kinderen eindelijk op bed liggen. Die mensen willen
we opzoeken op hun vakantieadres.
Niet om dan eens zwaar te bomen over
bijvoorbeeld het kernenergieprobleem,
natuurlijk niet. Haar wel om in een va·
kantieachtige sfeer, met muziek en the·
ater, met kinderaktiviteiten en een
gezellig terras, iets door te laten
klinken van onze ideeen en standpunten.
Wat verwachten we nu te bereiken bij
de mensen die de energiekaravaan bezoeken? Zeker niet , dat er ineens een

nieuwe generatie aktievoerders zal ontstaan. We hopen mensen uit te kunnen
leggen dat onderwerpen zoals kernwapens, kernenergie en woonlasten geen
natuurrampen zijn, die over ons heen
komen, maar waarbij ook andere wegen
mogelijk zijn. Het zijn geen zaken
waar je je bij neer hoeft te leggen.
We hopen interesse op te wekken voor
het miljeu. Grootse veranderingen zullen we niet bereiken; het blijft een
onderdeel van vele andere aktiviteiten.

voorbereidingen
Voordat de Energiekaravaan werkelijk
haar tenten opslaat, moet er nog het
een en ander gebeuren. De opzet is om
de Karavaan uit twee gedeelten te laten bestaan: één informatie gedeelte
en één kultereel gedeelte. Hier wordt
al hard aan gewerkt.
De vormgeving van de informatie moet
zo zijn dat het er levendig en aantrekkelijk uitziet. We proberen aller-lei aspekten die aan energie vastzitten er bij te betrekken. van gasprijzen tot en met het toepassen van alter·
natieve energie. van gevaren van kerncentrales tot en met de problematiek
van de kernwapens. De tentoonstelling
zal worden opgesteld in een circustent.
Ook met het kulturele deel zijn mensen
volop bezig. Allerlei theater-. muziek-, akrobatiek-, en andersoortige
groepen zijn benaderd.
Dit is allemaal erg leuk maar •••• we
hebben hard mensen nodig die enthousiast mee willen werken met de organisatie van het één en ander. Er is nog
een hoop te doen, niet alleen tijdens
de Karavaan, maar juist nO. in de voorbereidingsfase. Daarom willen we bij
deze een oproep doen aan enthousiastelingen die mee willen werken.
Voel je hier iets voor. neem dan kontakt op met: Frans Schliekelmann
Gorisstraat 41
Nijmegen 080-225408
Speciaal voor alle geinteresseerden
wordt er op 7 april 84 een 'introduktiebijeenkomst' georganiseerd (zie
kadertje) •
Financiele bijdragen zijn vanzelfsprekend zeer welkom. Je kunt je geld storten op giro 1568566 tnv Gelderse
Stroomgroepen te Nijmegen ovv Energiekaravaan. Vast bedankt.

INFORMATIEDAG ENERGIEKARAVAAN
Op zaterdag 7 april 84 houdt de Energiekaravaan open dag. Iedereen die belangstelling heeft voor de Karavaan is
van harte welkom. We denken vooral aan
mensen die mee willen werken in de
voorbereiding. mensen die twee of drie
weken mee willen trekken in de zomer.
en mensen die willen optreden. Je
merkt het, we kunnen nog hulp gebruiken.
Om 12.00 staat de koffie klaar. Het
programma begint om 12.30 met een film
over de Karavaan tegen Kernenergie van
1982. Daarna is er een soort markt
waarin de verschillende 'taakgroèpen'
van de Karavaan zich presenteren en
aangeven wat er nog moet gebeuren. Om
vast wat van de sfeer van de Karavaan
te proeven is er als afsluiting een
optreden van een theatergroep gepland.
Om 15.00 zal het afgelopen zijn.
De dag wordt gehouden te Utrecht. in
de SSR (bemuurde weerd wz 3; ongeveer
10 minuten lopen vanaf het station) op
7 april 84 om 12.00 uur.

Frans Schliekelmann
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Binnenlands nieuws

tatieterrein een paasmars met fakkels
naar de fabrieken van UCN/Urenco.
Het organisatiekomitee is een samenwerking van landel ijke en plaatsel ijke milieu-, energie- en vredesorganisaties
en progressieve partijen.
Geldelijke steun is welkom op giro
5253153 ten name van GVMK te Almelo.
Voor meer informatie en bestellingen
van affiches en dergelijke:05499-4657.
Komitee 'Geen Vrede Met Kernenergie' •

•
wetgerproces
Op 18 januari vond voor het gerechtshof in Leeuwarden een proces plaats
tegen twee atoomstroomweigeraars van
het eerste uur: Akky en Henk Kuiper.
Drie jaar, terug begon dit echtpaar hun
weigeraktie. Nu doen zo'n 2800 mensen,
waaronder twee gemeenten en enkele
instellingen, hetzelfde. De provincie
heeft daar uiteraard nogal wat moeite
mee, en sloot in 1981 de familie Kuiper af van de elektriciteitslevering.
Zij stapten naar de rechter, die opdracht gaf hen weer aan te sluiten,
maar voor een beslissing over de juistheid van hun handelen verwees naar de
hogere rechter.
De proceskosten werden gedragen door
de Coördinatiegroep Weiger Atoomstroom
in Friesland. Daarnaast staat op een
geblokkeerde rekening 122.000,- opgebracht door de weigeraars die het geweigerde percentage daarop storten. Dat
geld wil men gebruiken voor onderzoek
naar schone vormen van energie.
In het proces eist de familie Kuiper
teit op de uraniummarkt is Urenco gedwongén met deze landen zaken te doen. dat Friesland ziçh terugtrekt uit de
die Dodewaard eksploiteert, in de
Het komitee vindt dat dit moet stoppen. GKN
hoop
dat bij inwilliging meer provinNederland mag niet langer meewerken
cies zullen volgen. Daarnaast moest
aan de eksport van atoombomgrondstofhet hof zich een oordeel vormen over
fen. Daarom eist het komitee sluiting
de
vraag of mensen het recht hebben
van het UCN/Urenco kompleks.
atoomstroom te weigeren.
De landelijke aktie op paaszaterdag beDe advokaat van de Kuipers betoogde dat
staat uit drie onderdelen:
een meerderheid van de Nederlandse be- om 10 uur begint een internationaal
simposium met als tema: 'Uraniumverrij- volking tegen kernenergie is, en dat
de PEB een monopoliepositie bezit en
king door ultracentrifuge in relatie
er dus geen andere stroomleveranciers
met kernwapenverspreiding'. Deskundibestaan. Daarom moet het afsluiten van
gen uit Engeland, Duitsland en Nederland zullen het tema inleiden. Het sim- atoomstroomweigeraars tot een onrechtposium wordt gehouden in "De Hagen",
matige daad verklaard worden. Door het
geld te storten in een fonds voor alSchouwburgplein 1 in Almelo.
ternatieven, hebben gewetensbezwaarden
Om 16 uur is er een manifestatie in het een ontsnappingsmogelijkheid, zoals die
centrum van Almelo met muziek- en tea- er ook is voor betalingsplichtigen. De
tergroepen, sprekers en een informatie- provincie moet tegelijkertijd haar aanmarkt.
delenpakket in de GKN afstoten, naarmaOm 21 uur vertrekt vananf het manifes- te het fonds groeit.

PAASZATERDAG 1984 ALMELO

Het komitee 'Geen vrede met kernenergie' houdt op paaszaterdag 21 april
wederom een grote landelijke aktie tegen het ultra-centrifuge-projekt in Almelo.
De aktie wordt gevoerd onder het motto: "Geen vrede met kernenergie", waarmee het komitee wil aangeven dat kernwapens en kernenergie als een siamese
tweeling met elkaar verbonden zijn.
Het UCprojekt is het middelpunt van de
aktie omdat het een belangrijke rol
speelt in de verspreiding van kernwapens.
Zo kon Pakistan een atoombom ontwikkelen, doordat de pakistaanse Dr. A.Q.
Kahn geheime atoomgegevens onder ogen
had gekregen bij UCN/Urenco. Maar ook
andere landen kunnen met behulp van UCuranium kernwapens maken. Brazilië bijvoorbeeld, krijgt verrijkt uranium van
Urenco , maar heeft het verdrag tegen de
kernwapenverspreiding nooit willen ondertekenen. Het land geeft ook openlijk
toe dat het uit is op macht in Zuid Amerika en dat het daarom een atoombom
wil hebben. Omdat het land voor de e:21
il
nergiebehoefte geen kernenergie nodig
apr
h~eft, valt te ~aden waar het ~C-ura1Ouur: internationaal symposium
nlum voor gebrulkt wordt. Op dlt moment
is Urenco druk bezig nieuwe klanten te .uur: manifestatie
zoeken voor haar verrijkt uranium. Er 2Iuur: fakkeltocht
zijn aanwijzingen dat dit landen zijn kom.it_ e-YJ:ede -.et kezonenerete
met een diktatlJur. Door de overkapaci- ham.m._ _Cuvrie
H_4QP
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De advokaat van de provincie vindt het
geen gewetenskwestie, maar louter een
politieke zaak. Bezwaren kunnen op een
andere manier kenbaar gemaakt worden.
Niet-betalen is een vorm van wanprestatie, en daar staan sankties op zoals
afsluiting. Niet de rechter, maar de
wetgever moet oplossingen vinden voor
gewetensbezwaarden.
De uitspraak zou acht weken later vol-

gen. Rechters elders in het land hebben
bij processen tegenatoomstroon~eige
raars het vonnis aangehouden tot een
uitspraak van het Leeuwardens hof. Daar
stond dus nogal wat druk op de ket~l.
Tot ieders verbazing was de rechter er
veel eerder uit en deed al op 22 februari een uitspraak: van de provincie kan
niet worden verwacht, dat die jegens
weigeraars van atoomstroom een andere
prestatie levert dan jegens ~e overige
energiegebruikers. De stroom was in 198
terecht afgesneden. Een juridies-techniese beslissing, de aangevoerde argumenten met betrekking tot de geva~en
van kernenergie waren niet aan de orde.
Ook vond het hof het niet juist om een
fonds voor gewetensbezwaarden in te
stellen. Dat zou ertoe leiden dat de
provfncie 'een wanprestatie' gaat leveren jegens de GKN.
Erg ~errast waren de Kuipers niet over
de uitspraak:
"Cassatie
In een eerste reactie toonden Henk en
Akky Kuiper zich niet verbaasd over de
uitslag van het geding: "Juridysk sille
se wol folslein gelyk hawwe", zegt Akky
Kuiper, "mar it bliuwt fansels spitich
dat der mei gewissebeswieren gjin rekken holden wurdt. De tiid is der blykber noch net ryp foar, al begjint it
yn CDA-kring de lêste tiid dochs guon
minsken te daagjen." Henk Kuiper: "De
aksje fan skieden beteljen kin fansels
gewoan trochgean. Faaks keare wy sa de
boel nco wol op.""

SSK Nijmegen opgeheven
Het is niet onze gewoonte om het einde
van iedere anti-kernenergie aktiegroep
in Onderstroom te melden. Voor de OP7
richter van ons blad willen we echter
een uitzondering maken.
De Stroomgroep Stop Kernenergie Nijmegen heeft zichzelf opgeheven. Hiermee
verdwijnt een aktiegroep die zo'n tien
jaar lang een belangrijke,rol heeft ge·
speeld in allerle,i akties tegen kernenergie. Goed georganiseerde, massale
akties zijn altijd het kènmerk geweest
van de Nijmeegse Stroomgroep. Akties,
die ook altijd gepaardJgingen met een
vaak maandenlange informatiekampagne.
Het meest kenmerkende element van de
Stroomgroep is altijd haar opvatting
geweest, dat plaatselijke groepen, de
mensen aan de basis het beleid bepalen
~n niet de landelijke politieke organisaties en miljeugroeperingen, verenigd
in het Landelijk Energie Komitee (LEK)

feest in zeeland

De Werkgroep Kernenergie Zeeuws Vlaanderen bestaat dit jaar vijf jaar. Hoewel we beseffen dat de noodzaak van
ons bestaan eerder een reden voor
treurnis dan blijheid is, tenslotte
blijven de kerncentrales in onze omgeving groeien en groeien, willen we
osn vijfjarig bestaan toch ook weer
niet zonder een gepast feest laten passeren. Reserveer alvast in je ongetwijfeld druk bezette agenda de datum van
2 juni 1984. Vijf jaar daarvoor was je
De AKB in Overasselt is op het moment
druk bezig om op zondag 13 mei in het
toch ook al op de demonstratie in Doel?
Welnu, ons feest vieren wij in Hulst,
Verenigingsgebouw te Overasselt een
soort no nukes festival te organiseren. in het gemeenschapscentrum 'Den Dullaert', Sportlaan 14. Ons programma
Hoe het er precies allemaal uit gaat
zien weten ze nu nog niet, maar dat het ziet er alsvolgt uit:
16.00u: Opening door de voorzitter van
er komt is zeker. Dus noteren alvast:
de Werkgroep, Toine Huismans;
De grootste vraag is of ze het finan16.15u: Optreden van de groep ZZIPP uit
cieel rond kunnen krijgen.
In grote lijnen gaat het er zo uitzien: Doetinchem. Swingen:
20.00u: De Tom Stobbelaarshow uit Nij's middags toneel/kabaret, de toneel~
groep Proloog is benaderd; verder zijn megen met hun programma 'Schizofreen'.
Muzikaal kabaret van de bovenste plank.
er dan stands, filmvoorstellingen en
21.30u: Middels een kort toespraakje
dergelijke. Daarbij zal vooral de nadruk gelegd worden op de relatie kern- wil onze voorzitter nogmaals proberen
meer mensen bij de antikernenergieenergie-kernwapens. 's Avonds is het
programma meer gericht op 'de jongeren. strijd te betrekken.
Ze zijn bezig met het benaderen van
22.00u: Optreden van het Klein Orkest.
groepen als Klein Orkest, Wordt vervolgd, etc. Ook dan zijn er uiteraard
films en stands.
Zogauw het programma definitief rond
is, zullen ze alle basisgroepen, stroom
groepen en aktiegroepen uit de regio
aanschrijven, en publiciteit eraan geven via krant, radio, affiches etcetera
Juidt nu, vinden ze in Overasselt, moeten we er hard tegenaan. De beslissing
rond Kalkar valt binnenkort, en in mei
wordt over de kruisraketten beslist.
Wij pakken de draad weer op en gaan
door met de strijd.
Kontaktpersonen: Sylvia Gerritsen en
Theo Berlie. Kontaktadres: Resakkerlaan 2, Overasselt. tel 08892-2118.

festival

De Stroomgroep Nijmegen is woordvoerder geweest van de radikale stroming.
Ze heeft altijd geweigerd te sjoemelen
met haar anti-kernenergie standpunt.
Waarom heeft de Nijmeegse Stroomgroep
zichzelf opgeheven? Er waren na de 00dewaardakties van 1981 geen goede nieuwe aktievoorstellen. De groep werd ook
kleiner. Mensen kozen andere prioriteiten, terwijl er weinig toestroom was,
doordat nieuwe anti-kernenergie aktivisten in eigen basisgroepen gingen
zitten. Fnuikend was ook de alles verlammende, totaal verziekte sfeer van
het Nijmeegs Overleg, waar een kankerend wantrouwen zich van de verschillende partijen had meester gemaakt.
Dat heeft veel kapot gemaakt. Het aantal mensen in Nijmegen dat zich intensief met de strijd tegen kernenergie
bezig houdt, is vanaf 1982 drastisch
teruggelopen.

Behalve de optredens zal er in de belendende zaal een doorlopende videovoorstelling zijn van 'De dag na de
atoomaanval'::
De kosten van jou om dit feest met ons
te vieren bedragen in de voorverkoop
tien gulden en aan de zaal iI2.50.
Als je wilt blijven slapen, is dat ook
mogelijk. We hebben een slaapzaal gereserveerd. Kosten daarvan zes gulden
per persoon. Wil je blijven slapen dan
horen we dat wel graag op de voorhand.
Voor de organisatie van het geheel,
snap je?
Als je een paar affiches van ons feest
wil, bel dan even.
Tot zaterdag 2 juni,
Werkgroep Kernenergie Zeeuws Vlaanderen
Postbus 11
4564 ZG St Jansteen
tel 01140-11134
01142-433
01143-296
"Zelfs Het Beest Van Aardenne
Die ons het meest zit te jenne
Kan het feest niet ontkenne
Om de geest te verwenne:".
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BUITENGEWONE OPROEPING.
ALGEMENE MOBILISATIE.
Dit is een waarschuwingsoproep voor alle mensen woonachtig of aanwezig in
Nederland, om het werk binnen 24 uur neer te leggen en u direkt naar Woensdrecht
te begeven voor een algemeen protest tegen kernwapens.

EERSTE MOBILISATIEDAG

DE DAG DAT HET NEDERLANDSE
PARLEMENT BESLUIT NIEUWE
KERNWAPENS TE PLAATSEN
Als u niet in staat bent om naar Woensdrecht te gaan, zijn er misschien moge·
Iijkheden in uw buurt of omgeving om van uw protest blijk te geven.

TOTALE MOBILISATIE
Roept iedereen op, maakt sneeuwbaltelefoons en organiseert voor als het
zover is. Weest alert op berichten in de nieuwsmedia, van vredesgroepen, de vak·
bond en anderen. Indien u eerder kennis heeft van het plaatsingsbesluit, licht dan
op uw beurt alle anderen in en handel als bovengenoemd. Belt elkaar op en houdt
elkaar op de hoogte.

Indien u in staat bent om deze aankondiging te vermenig
DAN, verspreidt het en hangt het op.
, ol'
....,.'"
De aandacht wordt er op gevestigd, dat deze "openbar
tens voldoende is en derhalve degene, die niet aan deze
verzuim stelt.
~.

