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Betalen voor 1986 
De abonnees van Splijtstop die voor 
1986 nog niet betaald hebben. krijgen 
begin februari een rekening. 
De prijs van Splijtstop is hetzelfde 
gebleven: 3 gulden per nummer. Maar 
omdat er dit jaar 6 nummers zullen 
verschijnen, bedraagt het abonnements· 
geld voor 1986 !18,--. 
Giften zijn altijd welkom. 

Puk van Meegeren 
(administratie) 

Ingezonden 
In het vorige nummer van Splijtstop 
staat een interview met Gerrit Jan 
Zijlstra van het Centrum voor Ener
giebesparing. Het laatste deel daar· 
van gaat over de kosten van kern
energie. Daarin stel Gerrit Jan 
Zijlstra dat rekening gehouden moet 
worden met goedkope kernenergie. 
Ook leest hij jaarlijks dat de Fran· 
se atoomstroom goedkoper is dan 
stroom uit kolen; zo staat het ten
minste in de jaarverslagen van het 
Franse elektriciteitsbedrijf EDF. 
Volgens Gerrit Jan is het steeds 
moeilijker om het standpunt dat 
kernenergie niet goedkoop is vol te 
houden, naarmate kerncentrales als 
in Frankrijk langer draaien. Daarom 
vindthij dat argumenten voor of te
gen kernenergie alleen op grond van 
de prijs heel zwak is. 
Voorwaar een verbazingwekkende 
stellingname. Je zou bijna denken 
dat Gerrit Jan Zijlstra zich in 
heeft laten pakken door de propa
ganda van de voorstanders van kern
energie. Neem bijvoorbeeld de kos
ten van kernenergie in Frankrijk. 
Weliswaar volgt uit de jaarversla
gen van EDF dat kernen~rgie ·goedko
per is dan stroom uit kolen, maar 
je moet je vervolgens afvragen hoe 
dat komt. Welnu, in Frankrijk is 
een grote overkapaciteit aan cen
trales. De Fransen maken optimaal 
gebruik van kernenergie en water
kracht, terwijl de rest door kolen 
en olie wordt aangevuld. Zo'n 70% 
van de stroom komt uit kerncentra
les, 21 % uit waterkracht en 9 % 
uit olie en kolen. Kerncentrales 
maken 43 % uit van het opgestelde 
vermogen, waterkracht 27 %en olie 
en kolen 30 %. We zien dus dat 
olie en kolen met 30 %van het op
gestelde vermogen slechts zorgen 

voor 9 % van de stroom. Dat bete
kent derhalve een zware onderbenut
ting van olie en kolencentrales. 
De vaste kosten (kapitaalslasten) 
van die centrales worden gemaakt of 
er nu stroom geproduceerd wordt of 
niet. Het elektriciteitsbedrijf EDF 
komt dan ook tot de konklusie dat 
de stroom uit kolen erg duur is. Maar 
dat het komt door de onderbenutting 
staat er niet bij, dat moet je zelf 
uitrekenen. Bovendien wordt in de 
cijfers van EDF nauwelijks rekening 
gehouden met kosten voor ontmante
ling van de kerncentrale en met de 
kosten van opslag van atoomafval. De 
premies ter verzekering tegen schade 
bij een ongeluk zijn de laagste van 
heel Europa, omdat vooral de Franse 
staat de schade dekt. Kortom, dat 
de Franste atoomstroom goedkoper is 
dan kolenstroom komt door bevoorde
ling van kernenergie en door benade
ling van kolen. 
Wat betreft het argument van Gerrit 
Jan Zijlstra dat op den duur blijken 
zou dat kernenergie goedkoop is, is 
het misschien nuttig voor hem om te 
wijzen op recente gegevens van de 
Amerikaanse atoomlobby, die verenigd 
zijn in het American Industrial Fo
rum. Deze klub heeft uitgerekend 
dat in 1984 in de VS stroom uit kern
centrales duurder was dan stroom uit 
kolencentrales. Dit is heel opmerke
lijk, aangezien het AlF tot nu toe 
altijd beweerde dat de atoomstroom 
goedkoper was. Blijkbaar ziet ook 
het AlF in dat de atoomstroom niet 
goedkoop is, ook niet op lange duur. 
Daarom is het kostenargument belang
rijk in de strijd tegen kernenergie 
en is het geen zwak argument. 

Herman Damveld 



Inhoud 
Gevaren kernenergie In deze Splijtstop veel aandacht voor de gevaren van kern

energie. Het advies over de geschiktheid van de vestigings
plaatsen leek tamelijk krities te worden, maar de 11 RARO 

Atoomlobby 

Energiepolitiek 

Tegenstroom 

Alternatieven 

Buitenland 

was s 1 apper dan verwacht11 pag .4 
In Amerika blijkt de moord op Karen Silkwood geen eenmalige 
misdaad te zijn. Mensen die de veiligheid van kerncentrales 
aan de kaak stellen krijgen te maken met 11moord en bedrei-
ging in de kernindustrie" pag.6 
Gealarmeerd door het hoge aantal kankergevallen rondom 
Windscale onderzochten twee onderzoeksteams ook de omgeving 
van andere atoomfabrieken. De resultaten vertonen hetzelfde 
patroon: 11 StraHng, daar krijg je kanker van 11 pag.6 
Wim Smit zal zijn kritiese rapport over de gevolgen van een 
kernramp moeten bijstellen en de KEMA kan helemaal opnieuw 
beginnen, want uit Amerika kwamen 11 nieuwe gegevens over ae 
gevolgen van een kernramp 11 pag.7 
De nederlandse drinkwatervoorziening is heel kwetsbaar. Of 
er nu een kerncentrale in de Noordoostpolder of Borssele 
komt, na een kernramp is onze 11dorst niet meer te lessen.. pag.8 

Van Aardenne is op zoek naar de goedkoopste en vlotste 
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kerncentrale bouwer. Het loven en bieden is volop aan de 
gang. Mogen wij deze 11 dans om de miljardenorderil van U? pag.10 

De PZEM in Zeeland is een van de enthousiaste voorstanders 
van kernenergie. Het is zo goedkoop zeggen ze. Waar halen 
ze het vandaan, want er komt nu al 11 dure stroom uit 
Borssele 11 pag.20 

In de vorige Splijtstop beargumenteerde Sible Schöne 
het nut van een anti~kernenergiekampagne gericht op de 
verkiezingen.Hans de Jonge ziet dat niet zitten, want de 
invloed van de politiek is 0,0. pag.16 

Vlak voor de jaarwisseling schokte van Aardenne 150 miljoen 
voor de ontwikkeling van windenergie. Na lezing van een 
ODE-brochure en een gesprek met Korne1is Blok blijft de 
vraag of het Nederland nu echt 11 Voor de wind 11 gaat pag.14 

In Gorleben hielden demonstraties, anti-atoomdorpen en 
een breed verzet onder de bevolking de opwerkingsfabriek 
tegen. De geschiedenis herhaalt zich in Wackersdorf, want 
ook 11 Beieren is tegen opwerking 11 pag.13 
De nederlandsekernenergiepolitiek is verbijsterend, maar 
het kan nog erger. Bij onze zuiderburen is de bouw van een 
nieuwe kerncentrale haast achteloos goedgekeurd. Wij hebben 
11 Verdriet om België.. pag.18 
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Gevaren kernenergie weer volop 
in de aandacht 
De enorme risiko's van kernenergie voor 
mens en milieu waren de aanleiding voor het 
eerste verzet tegen deze energiebron. Na 
ruim tien jaar van aktievoeren en informa
tieverstrekking zijn nu veel mensen over
tuigd geraakt van die gevaren. 

heid van een kernenergieongeLuk heel wat 
opschudding. 

Het nut en de prijs dreigden de afgelopen 
tijd de diskussie rond de nieuwe kerncen
trales volop te beheersen. Maar de laatste 
weken krijgen ook de gevaren van kernenergie 
weer volop de aandacht. Dat kwam allereerst 
door het advies van de RARO,de adviesraad 
voor de ruimtelijke ordening,over de ge
schiktheid van de potentiële vestigings
plaatsen. Ten tweede veroorzaakte het ba
gatelliserende Kema-rapport over de veilig-

In dit nummer belichten we het RARO-advies 
en met vier andere artikelen staan we wat 
langer stil bij de gevaren van kernenergie. 
In Groot Brittannië heeft men in de buurt 
van nukleaire centra hogere kankerpercen
tages gevonden. In de VS is opnieuw een 
kritiese werkneemster van de atoomindustrie 
vermoord. Uit nieuwe onderzoeksgegegevens 
blijkt dat de gevolgen van een kernramp 
juist groter zijn dan werd verondersteld 
en in het laatste artikel over gevaren van 
kernenergie wordt ingegaan op de gevolgen 
van een ongeluk met een kerncentrale voor 
·de drinkwatervoorziening in Nederland. 

RARO slapper dan verwacht 
De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening, de RARO, 
kwam in december met haar advies over de geschiktheid van 
de verschillende vestigingsplaatsen voor een kerncentrale. 
Vroegtijdige publikaties wekten de verwachting dat het 
een heel krities advi~s zou worden, maar dat viel tegen. 

Sible Schöne 

"Moerdijk en Borssele zijn de minst 
geschikte vestigingsplaatsen voor 
kerncentrales in ons land". En ook 
de IJsselmeerpolders vallen af. "Een 
ongeluk met een kerncentrale aan het 
IJsselmeer maakt het water daar na
melijk voor drie jaar ongeschikt 
voor drinkwaterbereiding. Dat treft 
bijna een miljoen inwoners van 
Noord-Holland" ••• "Vrijwel nergens in 
Nederland is het verantwoord om een 
kerncentrale te bouwen. Bij een on
geluk wonen er altijd teveel mensen 
in de buurt." 
Deze eerste berichten in Vrij Neder
land van 30 november 1985 logen er 
ni-et om. De Raad van Advies voor 
Ruimtelijke Ordening (RARO) zou een 
buitengewoon krities advies uit
brengen over de mogelijke vestigings
plaatsen voor kerncentrales. 
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Helaas zou het allemaal anders lo
pen. Vrij Nederland baseerde zich op 
het eerste koncept-advies. In dit 
advies wordt Moerdijk als vestigings
plaats afgewezen en skoort Borssele 
laag. Bovendien voorziet de RARO 
de regeringsnota op vrijwel ieder 
punt van kritiek en vraagtekens. Het 
tweede koncept en het uiteindelijke 
advies zien er anders uit. Moerdijk 
is slechts relatief ongeschikt en 
Borssele staat ineens op plaats 
één. Alle kritiek en vraagtekens 
zijn doorgeschoven naar de slotpara
graaf: meer studie is nodig. Daarbij 
doet de RARO gelukkig wel een duide
lijke 'uitspraak: de problemen, die 
nog moeten worden opgelost kunnen 
niet allemaal worden doorgeschoven 
naar de volgende procedure, de 
lokatie-onafhankelijke milieu-ef-

fektrapportage. Ze moeten eerder 
worden beantwoord. 
De RARO is niet met een unaniem ad
vies gekomen. Men is het eens over 
de onderlinge volgorde van de ves
tigingsplaatsen. Men is het, zoals 
te verwachten viel niet eens over 
kernenergie zelf. Een minderheid 
van de raad vindt kernenergie on
gewenst en onnodig. 

bronterm 

Centraal in het RARO-advies staat de 
diskussie over de hoeveelheid en de 
aard van de radio-aktiviteit, die 
bij een ongeluk vrijkomt, de zgn. 
brontermdiskussie. Deze diskussie 
is in hoge mate bepalend voor de 
aanvaardbaarheid van kernenergie en 
de normen, die moeten gelden voor de 
bevolkingsdichtheid. De RARO heeft 
een aparte diskussiebijeenkomst ge
wijd aan deze materie. Daarin ston
den Wim Smit en Klarisse Niänhuys 
tegenover enkele heren van de Kern
fysiese Dienst. (Zie voor de in
houd van dit debat het artikel van 
Herman Damveld in de vorige Splijt
stop). De RARO konkludeert uit dit 
debat dat op tenminste drie punten 



nader onderzoek moet worden gedaan 
- zoals gezegd -voordat de milieu
effektrapportage kan beginnen: ten 
eerste moet de brontermdiskussie 
verder worden gevoerd; ten tweede 
moet er systematies onderzoek komen 
naar de gevolgen van reaktorongeval 
len voor de landbouw, industrie en 
natuur en milieu; ten derde moet 
er meer inzicht komen in de risi ko's 
voor de drinkwatervoorziening. 
Het lijkt me alleszins de moeite 
waard om ons op dit punt aan te 
sluiten bij het RARO-advies, waar
bij we natuurlijk wel goed in de ga
ten moeten houden wie het onderzoek 
gaat doeh. Naast de afwijzing van 
Moerdijk is dit mijns inziens het 
interessantste punt in het RARO
advies . 

referentlevestlgingaplaats 

Als norm voor de bevolkingsdicht
heid rond een kerncentrale gebruikt 
de regering de z·gn referentieves
tigingsplaats . Dit is de situatie 
die zich voordoet in de wat minder 
dichtbevolkte streken in Nederland. 
Oe Gezondheidsraad heeft deze re
ferentievestigingsplaats geïntro
duceerd om de effekten van een 
groot ongeluk te kunnen berekenen , 
Oe RARO over deze 'norm' : "Deze ge
fingeerde 'gemiddelde' Nederlandse 
situatie i s echter gaandeweg een 
eigen leven gaan leiden en tot se
lektiekriterium verheven" ••• "On
vermijdelijk wordt daarmee de in
druk van gelegenhei dsnormering ge
wekt". De RARO heeft zelf de voorkeur 
voor een andere, meer logi~se norm, 
waarin ook de windrichting een rol 
speelt, maar blijft wegens tijdge
brek toch werken met de regerings
normen. Erg belangrijk lijkt me dit 
punt niet: de RARO-norm zou hooguit 
leiden tot een iets andere volgorde 
van de vestigingsplaatsen, niet ·tot 
een afwijzing van lokaties. 
Dat is wel het geval met een kwestie 
die de .Provincie Zuid-Holland aan de 
orde heeft gesteld. Oe Provincie 
Zuid-Holland heeft de gevolgen van+ 
een ongeluk in de referentievestig
·ingsplaats vergel eken met de norm 
voor ongelukken bij industriële 
aktiviteiten ui t het Indicatief 
Meerjaren Plan ( IMP )-Mi l ieubeheer . 
Het IMP-Milieubeheer i s het belang
rijkste beleidsplan van het ministe
rie van VROM. Oe konklusie is dat er 
sprake is van een evidente strijdig
heid. Oe IMP-norm is vele malen 
strenger. De RARO onderschrijft ·de
ze konklusie, maar verbindt er he
laas geen du idelijke konsekwent ies 
aan . Ze is van mening, dat de rege
r ing met een verklaring moet komen, 
maar stelt verder, dat dit verschil 
geen rol speelt bij de relatieve af
weging, die de RARO maakt . Zo kun je 
je natuurlijk over~l vanaf maken. 

In haar vergelijking tussen de ver-

schillende vestigingsplaatsen skoort 
Moerdijk het slechtst en eindigt 
Brossele erg laag. De lokatieS+ 
Maasvlakte, Eemshaven, Noordoostpol
der, Wieringermeer en de Flevopol
der eindigen stuk voor stuk hoger. 
Als de RARO het hierbij had gelaten 
zou een interessante politieke si
tuatie zijn ontstaan. De meest ge
schi kte lokaties zouden precies 
die plaatsen zijn, waar bestuur
lijk verzet te verwachten is. 
Via een kronkelredenering heeft de 
RARO echter Borssele op plaats één 
weten te krijgen . Allereerst stelt 
ze, dat het vanuit ruimteli jke over 
wegingen redeli j k is een splitsing 

tussen ·~u i delij k ' en 'overig ' Ne
derland te maken. (Dit argument 
speelt niet bij de regering, die een 
voorkeur heeft voor Moerdijk en Bors
sele). Twee 'zuidelijke ' lokaties ko
men nog in aanmerking : Borssele en de 
Maasvlakte. Vervolgens laat de RARO 
de Maasvlakte afvallen, omdat deze 
zo geschikt i s voor een kolencentra
le. Ook een met de haren erbij ge
sleept argument. Immers Borssele is 
ook zeer geschikt voor een kolencen
trale. Borssele dus op plaats één en 
het zal mij niets verbazen als de 
regering de kronkelredener ing van de 
RARO rond maakt door Moerdijk op. 
plaats twee t e zett en. • 
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Moord en bedreiging in kernindustrie 
Het drama van Karin Silkwood is geen op zich staand inci
dent. Wederom is een werkneemster in de kernindustrie om 
het leven gebracht. Twee andere zijn met de dood bedreigd. 
Oe drie waren betrokken bij de kerncentrale Watts Bar van 
de elektriciteitsmaatschappij Tenesse Valley Athority 
(TVA) in de Verenigde Staten. Door honderden veiligheids
klachten, ingediend door werknemers/sters van de centrale 
zelf, is de afgifte van vergunningen voor Watts Bar voor 
onbepaalde tijd opgeschort. Kennelijk wil de TVA op deze 
brute wijze het aantal klachten terugbrengen. 

Judith Penley, een werkneemster van 
TVA's kerncentrale Watts Bar, stuit
te in oktober ·tweemaal op een scherp
schutter. De eerste aanslag vond 
plaats toen Penley op weg was naar 
huis, uren nadat ze haar werk in de 
kerncentrale had verlaten. Een 
scherpschutter schoot driemaal ach
terin haar kleine bestelwagen, maar 
wist haar niet te raken. Vier dagen 
later liep Penley in een tweede 
hinderlaag en werd vermoord. Ze 
kreeg een fataal schot in haar 

werkzaam voor TVA's Bestuur Onder
zoek Nukleaire Veiligheid, is al 
vaak met de dood bedreigd. Een niet
geidentificeerde man kwam tussen ja
nuari 1984 en januari 1985 acht maal 
zijn kantoor binnen met de bedrei
ging hem dood te schieten. Smith is 
al tweemaal gepasseerd bij promotie 
en werd in oktober in rang verlaagd. 
Al vanaf 1973 heeft hij twijfels om
trent de veiligheid van de kerncen
trale geuit: "Ik ga niet zitten toe-

kijken hoe het land en de mensen die 
ik liefheb, bestraald worden. Als 
ik eruit vlieg, oké. Maar ik zal 
vechten." Smith 's kritiek richt zich 
onder andere op de kwaliteit van de 
staallassen en pijp·leidingen, het 
gebrek aan kontrole hierop, en op 
foutieve montage van honderden elek
triciteitskabels. 

Ondertussen gaan overheidsfunctio
narissen van Tenesse door met hun 
onderzoek naar de dood van Judith 
Penley. Na de eerste aanslag op haar 
leven had Penley tegen inspekteurs 
gezegd, dat ze niemand kende die 
haar zou willen vermoorden. Albert 
Bates, advokaat van een milieugroep: 
"Het zou best wel eens kunnen zijn, 
dat iemand Judith Penley als voor
beeld wil stellen. Zij deed haar 
mond open." (PvM) 

(Bron: WISE News Communicee 241, 
29.,;11-1985) 

• 

hoofd, toen ze in de auto van een 
vriend zat te wachten op een par
keerplaats. "Misschien dacht ie
mand, dat ze op het punt stond iets 
te.zeggen of was iemand bang, dat 
ze iets wist.", aldus de amerikaan
se afgevaardigde Jim Cooper. Penley 
had eerder klachten geuit over de 
gebrekkige apparatuur in het ma
gazijn, en over het feit dat TVA 

Straling, daar krijg je kanker van 
de veiligheidsproblemen weigerde 
te erkennen. 

van de weg gedrukt 
Op de dag van de eerste aanslag op 
Penley's leven, werd Mitzi White 
van de weg gedrukt door een man 
met een ski-masker. Ze is in dienst 
van Quality Technologies, een door 
TVA ingehuurd bedrijf om te bemid
delen bij de veiligheidsklachten in 
Watts Bar. TVA heeft het bedrijf in 
moeten schakelen onder druk van de 
Nuclear Regulatory Commision, de 
overheidskommissie voor toezicht op 
kernenergie. Sinds Quality Techno
logies is begonnen alle 4500 werk
nemers/sters van Watts Bar te vra
gen naar mogelijke veiligheidspro
blemen, zijn er 1200 veiligheids
klachten en 77 klachten over pes
terij binnengekomen. Toen Mitzi 
White van de weg werd gedrukt, 
trok de man met het ski-masker haar 
uit de auto en zei: "Jij bent één 
van die teven van het werknemers
klachtenteam." 

acht kee~: bedreigd 
Jerry Smith, een hogere i·ngenieur 
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Twee onafhankelijk van elkaar werkende onderzoeksteams 
hebben ongewoon hoge aantallen kankergevallen - vooral 
kinderleukemie - gekonstateerd in de buurt van de Britse 
kernwapencentra Aldermaston en Burghfield, Berkshire, 
evenals in de buurt van de Schotse marinewerf in Rosyth. 
Oe resultaten vertonen eenzelfde patroon als de gevallen 
van kinderkanker die men twee jaar geleden vond in dorpen 
bij de opwerkingsfabriek Windscale. 
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Eén van de onderzoeksteams bestond 
uit dokters van het Royal Berkshire 
Hospital. Het andere team was ver
bonden aan Yorkshi re TV, die eind 
1983 de dokumentaire "Windscale, th@ 
nucleair laundry" heeft gemaakt. 
Door dit ptogramma werd voor het 
eerst de aandacht gericht op het 
grote aantal gevallen van kanker bij 
kinderen rond nukleaire installa
ties. In de dorpen rond Windscale 
vond men in 1983 bij kinderen tien 
keer zoveel kanker als het landelijk 
gemiddelde. 

Aldermaston 

Aldermaston is een onderzoeksinstel
ling op het gebied van kernwapens. 
Sinds de jaren '50 heeft men daar 
Britse kernwapens ontworpen en ont-

wikkeld; de aandacht is nu gericht 
op het Trident-programma. Aldermas
ton heeft een duister verleden wat 
veiligheid betreft en plutoniumbe
smetting van de lucht is een eeuw
ig durend probleem. Een officieel 
onderzoek in 1978 ontdekte dat 
"veiligheidsmarges steeds meer uit
gehold worden" en dat "plutonium
koncentraties in de lucht gewoon
lijk hoger waren dan de aanbevolen 
normen". 
Uit de vestiging ontsnappen kleine 
hoeveelheden p.lutonium en andere 
radioaktieve stoffen de lucht in. 
Vloeibaar radioaktief afval wordt 
ondergronds 10 km verder gepompt 
en via een niet gemarkeerde pijp
leiding geloosd in de rivier de 
Thames. 
Eisen om een gezondheidsonderzoek 



onder de· plaatselijke bevolking te 
houden zijn afgewezen, omdat dit te 
duur zou zijn. John Urquart, een 
onafhankelijk statistikus, heeft 
gezegd dat dat niet de ware redep 
is, omdat kanker-statistieken ge
makkelijk en goedkoop te krijgen 
zijn. Uit zijn bevindingen blijkt 
dat de leukemie-cijfers in het ge
bied rond Aldermaston m~e~ dan 
tweemaaZ zo hoog zijn als het lan
delijk gemiddelde voor de leef
tijdskategorie onder de 25 jaar. 

Rond Burghfield, waar alle Britse 
kernwapens uiteindelijk in elkaar 
worden gezet, liggen de cijfers voor 
lymfe-kanker en leukemie voor de 
leeftijdsgroep onder 5 jaar tien 
maaZ zo hoog als het landelijk ge
middelde. Volgens Urquart is dit 
"duidelijk een reden tot ongerust
heid en moet er onmiddellijk onder
zoek worden verricht." Het Mini
sterie van Defensie blijft het ge-· 
vaar ontkennen. 

een hoge prijs 
Ongebruikelijke kankercijfers zijn 
ook vastgesteld rond Holy loch, de 
Amerikaanse basis. Duncan Compell 
van het blad New Statesman onthul
de, dat er tussen 1960 en 1964 een 
grote uitstoot van radioaktieve 
stoffen heeft plaatsgevonden bij 
de onderzeeërsbasis, Hierbij raak
ten het loch en de slikken ver
vuild. Het Amerikaanse leger heeft 
beloofd dat het nooit weer zou ge
beuren. Maar in 1978 ondekte men 
opnieuw een plotselinge verhoging 
va~ het gehalte aan radioaktief 
Cobalt-60 in de modder van Holy 
loch. Nu ·zien we een ongebruike
lijk patroon van kinderkanker en 
leukemie: het sterftecijfer is 
vijf maaZ zo hoog aZs het Zande
Zijk gemiddeZde. 

De Britse vloot van Polaris-onder
zeeërs ligt in de Koninklijke Ma
rinewerf van Rosyth. De werknemers 
worden regelmatig blootgesteld aan 
straling en het is algemeen bekend 
dat stralingsdoses effekt kunnen 
hebben op iemands nageslacht. Bij 
een regeringsonderzoek in 1977 
vond men chromosoom-afwijkingen 
bij werknemers van Rosyth. Het Mi
nisterie van Defensie ontkent dat 
de plaatselijke bevolking enig ge
zondheidsrisiko loopt, ondanks de 
ontdekking van Cobalt-60 en cesium 
in de slikken van het gebied en 
ondanks het feit, dat de leukemie-
en lymfekankercijfers 3 à 8 maaZ 
zo' hoog liggen als het landelijk 
gemiddelde. Dr. Alice Stewart, een 
zeer bekend epidemiologe, gaf als 
kommentaar: "Hoe je ook over kernwa
pens denkt, er wordt tegenwooraig een 
prijs betaald ••• niet alleen in termen 
van burgers, maar ook kinderen en dit 
za 1 verder gaan". • 

Nieuwe gegevens over gevolgen 
kernramp Puk van Meegeren 

De diskussie over de gevolgen van ongelukken met kerncen
trales is nog volop in beweging. Aldus W. Smit in het rap
J?Ort .. Kerncentrales ongevallen .. , dat in het decembernummer 
van Splijtstop werd besproken. En inderdaad: enige tijd na 
het verschijnen van dat rapport blijkt uit nieuwe ameri-

.kaanse onderzoeksgegevens dat er bij een ongeluk méér ra
dioaktiviteit zal vrijkomen dan aanvankelijk werd aangeno
men. Smit zal zijn schattingen - 6300 doden door een kern
ongeval zijn mogelijk - moeten bijstellen. En de KEMA 
- geen akute doden - kan beter helemaal opnieuw beginnen. 

De nieuwe gegevens hebben betrekking 
op een fundamenteel punt in de dis
kussie over de gevolgen van een 
kernongeval: de vorm waarin het ra
dioaktieve jodium zal vrijkomen. In 
het Rasmussen-rapport van 1975 werd 
aangenomen dat jodium als een vluch
tige stof zou vrijkomen •. Deze veron
derstelling werd later in studies 
van de amerikaanse atoomindustrie 
ernstig in twijfel getrokken. Hun 
onderzoeksgegevens wezen erop dat 
jodium een verbinding aan zou gaan 
met cesium. Deze chemiese reaktie 
zorgt ervoor dat er bij een ongeluk 
veel minder radioaktief jodium naar 
buiten komt (de jodium-cesium ver
binding slaat als zout neer). De 
gevolgen van een ongeval zouden 
dus veel minder ernstig zijn. 

onjuiste aanname 
De meeste recente studies naar de 
gevolgen van een kernongeval gaan 
uit van de chemiese reaktie van jo
dium met cesium, ook die van W. 
Smit. De nieuwe gegevens gevestigen 
de juistheid van deze aanname ech
ter in het geheel niet. In zes on
derzoekingen van verschillende 
grote onderzoeksinstituten als Oak 
Ridge en Sandia National laborato
ry werd in experimenten zuive~ jo
dium gevonden, in plaats van de 
verbinding tussen jodium en cesium. 
De Amerikaan Steve Aftergood, lid 
van een organisatie die de diskus
sies over de gevolgen op de voet 
volgt, zegt in een kommentaar op 
deze gegevens: "Als het waar is, is 
het een wereldschokkende ontwikke
ling. Je kunt moeilijk het belang 
ervan overdrijven •.•• De twijfel 
hierover (over de chemiese reaktie 
tussen jodium en cesium; PvM) onder
graaft de meeste recente bronterm
studies." (Met bronterm worden de 
schattingen van de hoeveelheid en 
soort straling die bij een kernramp 
vrijkomt aangeduid). 

De onderzoeksresultaten zijn op 4 no
vember j.l. gepresenteerd aan de Nu
clear Regulatory Commission (NRC), de 
amerikaanse overheidskommissie voor 
toezicht op kernenergie. Op grond 
hiervan stelde één van haar leden, 
James Asselstine, dat deze onderzoe
kingen laten zien hoe verstandig de 
NRC is geweest om.niet te buigen voor 
de druk van de industrie om de schat
tingen van de hoeveelheid vrijkomende 
radioaktieve stoffen bij een ongeluk 
bij te stellen. 

bedrieglijk Kema-rapport 

Deze nieuwe gegevens slaan de bodem 
weg onder. een toch al dubieus -eerst 
nog geheim - rapport van de KEMA. In 
dit rapport, "Mil i eu-effekten na een 
ongeva 1 met een kernenergiecentra 1 e" 
(oktober 1985), stelt de KEMA dat 
bij een groot ongeluk veel minder 
radioaktiviteit zal vrijkomen dan 
tot nu toe verondersteld werd. Vol
gens de KEMA zullen er geen akute 
sZaahtoffe~s vallen. 
De onderbouwing van dit standpunt 
is echter uitermate twijfelachtig. 
Het rapport gaat uit van de - nu 
achterhaalde - aanname dat jodium 
een verbinding zal aangaan met ce
sium. Voor berekeningen van de hoe-
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veelheid radioaktiviteit die bij een 
ongeluk vrij komt verwijst de KEMA 
naar een studie van de American Nu
clear Society van september 1984, 
waarin berekeningen voor de kern
centrale Zion zouden zijn gemaakt. 
De KEMA neemt die berekeningen over. 
Bestudering van het ANS-rapport 
leert echter, dat de betreffende 
bronterm daar helemaal niet is be
rekend, maar dat geciteerd wordt 
uit een rapport van de Amerikaanse 
kernindustrie, het Idcor-rapport. 
In dit laatste rapport zijn voor 
de Zion-kerncentrale een aantal 
brontermen uitgerekend. De bron
term die de KEMA neemt is de laag
ste. Toch presteert de KEMA het om 

Na kernramp: 

die bronterm een "absoluut maximum" 
te noemen. Volgens de studie van de 
Amerikaanse kernindustrie kan er 
duizend keer zoveel jodium en ce
sium vrijkomen als dat wat de KEMA 
als het absolute maximum beschouwd. 
De KEMA 1 i egt. 
Omdat er volgens de KEMA niet veel 
radioaktieve stoffen vrijkomen, kan 
evakuatie van de bevolking achterwe
ge blijven. Enkele uren met gesloten 
ramen en deuren binnenshuis blijven, 
is voldoende. Het valt allemaal reuze 
mee, aldus de KEMA, maar er zijn wel 
gevolgen voor de kansurntie van melk, 
groente en fruit uit de buurt van de 
ramp. De KEMA heeft het over tijde
lijk onder kontrole brengen van de 

Dorst niet meer te lessen 
Nederland is een zeer waterrijk land. Voor watersporters 
is dat een lust. Voor de bouw van kerncentrales ligt dat 
anders: een ongeluk met een kerncentrale kan de drinkwa
tervoorziening in ons land ontwrichten. Is het dat risiko 
waard? 

Het drinkwaterbelang wordt in vele 
regeringsnota's onderkend. Het Meer
jarenprogramma Water ('85 -'89), het 
Structuurschema Industrie- en Drink
watervoorziening (jan. '85), met 
bijbehorende bijlagen, zijn eenstem
mig van oordeel dat drinkwatergebie
den beschermd moeten worden zodat 
gezondheidsgrenzen of wel grenswaar
den door vervuiling niet overschreden 
worden, maar ook dat zelfs kleine 
vervuiling afbreuk doet aan "kwali
teitsdoelstellingen" voor ons drink
water. De kwaliteitsdoelstelling 
komt in de vorm van een 'optimali
teitsbeginsel' terug in het rege
ringsvoornemen van januari 1985. De 
stralingsbelasting moet "As low as 
Reasonably achievable" blijven: 
het ALARA-principe. Mooie doelstel
lingen waarvan het belang slechts 
onderstreept kan worden als we zien 
wat bijvoorbeeld de rol van het 
IJssetmeer is: Via de waterwinsta
tions te Andijk en Enkhuizen kan 
jaarlijks zo'n 130 miljoen m3 water 
betrokken worden. Voor na het jaar 
2000 liggen er opties voor meer dan 
500 miljoen m3/jaar. 

IJsselmeer 

Wordt het IJssetmeer besmet dan 
komt in eerste instantie de drinkwa
tervoorziening in gevaar. Het water 
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moet dan komen uit de buffervoorra
den in de duinen of uit de aanvoer 
van de grote rivieren. 
In tweede instantie is van betekenis 
dat dit een gigantiese ekonomiese 
schadepost is. Principieel gezien 
zouden de exploitanten van kerncen
trales zich daartegen moeten verze
keren. Dat is een stellingname met 
weinig praktijkwaarde omdat geld 
geen water oplevert. 
In derde instantie gaat het om de 
vraag in hoeverre elke toevoeging 
van stralingsstoffen (radionukliden) 
aan het watermilieu vanuit een mi
lieuoptiek acceptabel is. Op het 
eerste en derde punt ga ik dieper in. 

grenswaarde voor een zwemmer 

Het Ministerie van VROM publiceerde 
deze zomer een nota over de "regul ie
re lozingen" van kerncentrales aan 
het IJssetmeer en Hollands Diep en 
de risiko's daarvan voor het water
milieu. De konklusie, bepaald niet 
opzienbarend, is dat de bouw van 
kerncentrales aan beide binnenwateren 
niet leidt tot overschijding van gel
dende stralingsgrenzen. Alleen voor 
Cesium-137 wordt de grenswaarde wel
licht in het IJssetmeer benaderd, 
maar alleen als er een zwemmer binnen 
een straal van 6 km om de kerncentra
le zou zwemmen en een grote hoeveel-

melkdistributie en van de verwerking 
of kansurntie van groenten. En wat 
gebeurt er met de melk die niet ge
dronken mag worden? Volgens de KEMA 
moet die melk verwerkt worden tot 
melkpoeder of kaas. De achterlig
gende gedachte zal zijn: we bewaren 
die poeder of kaas een tijd, opdat 
de radioaktiviteit ervan kan afne
men. Vervolgens kunnen de produkten 
verkocht worden. Smakelijk eten! • 

(Dit artikel is tot stand gekomen 
op basis van een konsept van Her
man Damveld, en op basis van gege
vens uit WISE News Camminieee 242, 
13-12-1985) •. 

heid water in zou slikken. Het lijkt 
een geruststellende gedachte. Maar 
als je antwoord wil op andere vragen 
zul je vergeefs het onderzoek door
bladeren. Boeren gebruiken in de 
Noordoostpolder het IJsselmeerwater 
voor beregening, met leidingen recht
streeks over de dijk. Geen woord 
hierover in het onderzoek. Recent on
derzoek door regeringsekologen in 
Groot Brittannië rond het nukleaire 
komplex bij Windscale (Sellafield) 
leert dat radionukliden zich op ab
normale wijze blijken op te hopen via 
wateropname en voedselopname bij die
ren rondom het komplex (New Scientist 
27 juni 1985). Kortom, leidt biolo
giese akkumulatie bij deze semi-ge
sloten wateren niet tot overschrij
ding van grenswaarden? Een antwoord 
op die vraag is niet met een beperkt 
onderzoek te geven. Het VROM-onder
zoek beperkt zich slechts tot een 
klein aantal radionukliden, die bo
vendien ·alleen afzonderlijk beoor
deeld worden: In hoeverre is de An
nual limit of Intake, de hoeveelheid 
radioaktiviteit van elke stof afzon
derlijk, die het lichaam opneemt ac
ceptabel? De vraag moet zijn of de 
totale opname van radionukliden via 
water an voedsel acceptabel is. Met 
een dergelijke probleemsten ing en 
rekening houdend met het feit dat 
geen kerncentrale 'normaal' werkt 
maar storingsgevoelig is kan de be
oordeling wel anders uitvallen. 

Tritium 

In het onderzoek is wel apart geke
ken naar de te verwachten Tritium
belasting in het IJssetmeer en Hol-



lands Diep. Gekonstateerd wordt dat 
die belasting ver onder de gezond
heidswaarde van 185 bequerel/liter 
blijft. De drinkwaterbedrijven komen 
tot ongeveer dezelfde konklusie in 
een rapport van december 1985. 
Het gaat bij Tritium om het genetie
se risiko. Tritium kan in de chromo
somen van het lichaam ingebouwd wor
den. Er zijn onderzoekers die er op 
wijzen dat de verblijftijd van Tri
tium in het lichaam niet ca 12 da
gen is zoals nu officieel gehanteerd 
wordt, maar 630 dagen. Experimenteel 
onderzoek bij muizen wijst op onge
wone kankervormen bij latere genera
ties. Er is maar één konklusie ge
rechtigd, namelijk dat de 185 Bq/1 
grens veel te hoog is. Misschien 
moet zelfs élke verhoging van de 
Tritiumbelasting worden afgewezen. 
Tritium valt niet te zuiveren, en 
~ereikt ons onherroepelijk via het 
drinkwater, met alle gevolgen van 
dien. Alleen al op grond van een be
schouwing van "reguliere lozingen" 
zouden de lokaties aan binnenwate
ren kunnen èn moeten worden afgewe
zen. 

een ongeluk 
Bepalend of de bouw van een kern
centrale door de beugel kan of niet 
is de bronterm. Ofwel de hoeveelheid 
radioaktiviteit die bij een ongeluk 
kan vrijkomen. De regering gaat uit 
van de bronterm zoals die door de 
Commissie Reactorveiligheid en de Ge
zondheidsraad is berekend. In de vo
rige Splijtstop heeft Herman Damveld 
uitgelegd op welke wijze beide ad
veisorganen de bronterm "klein" heb
ben gerekend. In december zijn de 
resultaten bekend geworden van een 
zestal onderzoeken van de Nuclear Re
gulatory Commission in de VS naar de 
Bronterm. De NRC stelt dat de jodium
uitstoot 10 maal hoger ligt dan tot 
nu toe werd aangenomen. Kortom, weer 
een aanwijzing dat de bronterm eerder 
nog te klein is dan te groot. (zie 
elders in deze Splijtstop). 
Wat heeft de bronterm met het drink
water te maken? Bij een ongeluk ver
spreidt de radioaktiviteit zich niet 
alleen rechtstreeks via het water, 
maar grotendeels via de lucht om ver
volgens op het land en het oppervlak
tewater neer te slaan. De drinkwater
bedrijven zijn gaan rekenen met de 
bronterm die de regering hanteert. En 
konkluderen zij: bij een ongeluk met 
een kerncentrale aan het IJsselmeer 
of aan het Hollands Diep (Moerdijk) 
wordt het water voor "enige jaren"on
bruikbaar. Het Rijksinstituut voor 
Zuivering van het Afvalwater (RIZA) 
kwam in een beperkt onderzoek, in 
opdracht van de regering, van juli 
1985 tot de konklusie dat het IJssel
meer voor 1 à 2 jaar onbruikbaa~ 
voor drinkwater zou worden. In 1980 
kwam de RIZA nog op 8 à 12 jaar, 
uitgaande van de toen hogere bron-

term. 
De drinkwaterbedrijven wijzen er op 
dat zij naar alle 54 relevante ra
dionukliden hebben gekeken, en de 
RIZA slechts naar 3 stuks. Onderzoe
kers van de Universiteit van Amster
dam die in 1980 een vergelijkbaar 
rapport van de RIZA kritiseerden en 
daarbij uitgingen van andere fysie
se gedragingen met name Strontium, 
berekenden dat het IJsselmeer voor 
tientallen jaren onbruikbaar zal 
zijn. 
Bepalend is niet hoe lang onze 

binnenwateren onbruikbaar voor 
drinkwatervoorziening zullen zijn. 
Maar hoe lang er een alternatieve 
wijze van drinkwaterbetrekking mo
gelijk is. Hoewel de drinkwaterbe
drijven geen konkrete tijd noemen 
kan er ongeveer een. half tot één 
jaar water van elders worden be
trokken. 
Kortom, een ongeluk leidt onherroe
pelijk tot onderbreking van de 
drinkwatervoorziening, nog los van 
de gezondheidsschade die zo'n onge
luk met zich meebrengt. 

Borssele evengoed bedrelg'lng 
Op grond van hun eigen bevinding
en wijzen de drinkwaterbedrijven 
nieuwe kerncentrales bij Moerdijk 
of aan het IJsselmeer af. De laat-
ste stap is onlogies. Niet bepalend 
is of een kerncentrale grenst aan 
een binnenwater. Want de·besmet
ting van het water bij een ongeluk 
gaat juist door de lucht. Is de 
weersgesteldheid op het moment van 
het ongeluk ongunstig, bijvoorbeeld 
stabiel en droog weer, windrichting 
ZW, en windsnelheid ruim 7 m/sec dan 
is Borssele evengoed een bedreiging 
voor de drinkwaterfunktie van de 

heidsgevoel": krijgen ze in het 
noorden een (kern)centrale dan in 
het zuiden ook en andersom. Daar-
mee bereikt - na een enorm geschuif 
van lokaties - de Noordoostpolder 
vlak na Borssele een gedeelde eer-
ste plaats. En daarmee worden de 
rapporten met waarschuwingen over 
het drinkwaterrisiko weggeschoven. 

Minister Winsemius is in de Tweede 
Kamer vlak na de zomer geinterrum
peerd over de drinkwaterkwestie. 
Zijn antwoord kwam erop neer dat 
één en ander aan de orde zou komen 
bij de milieu-effektrapportage ver
derop dit jaar. In het regerings
standpunt van januari 1985 is de be
oordeling van 'het optimaliteitsbe
ginsel' verwezen naar de vergunning
verlening in het kader van de kern
energiewet. Wat dan? Dan zijn er nog 
rnasimaal 2 lokaties over waarbij 
slechts nog een keuze kan worden ge
maakt uit de slechtste en allerslech
tste lokatie, welke drinkwaterrisiko's 
of beginsels er ook zijn. Toch zal 
dat het moment zijn waarop weer zal 
blijken dat het wetenschappelijk 
draagvlak voor de kerncentrales 
slechts water is. 
Dat geldt voor heel veel aspekten. 
Waaronder de drinkwatervoorziening. 

Voor de referenties verwijs ik 
naar de VMD-nota "Nukleaire delta
werken" die eind deze maand ver
schijnt en op alle aspekten uitge
breid ingaat. 

• 

Biesbosch en Hollands Diep als de 
Moerdijklokatie zelf. De kustloka
ties kunnen in relatieve zin iets 
gunstiger zijn. Zo wijst het KNMI 
er op dat de bronterm bij kustloka
ties lager kan uitvallen. (RARO-ad
vies, dec. 1985). Maar wat maakt het~ ........ ~ 
voor een verschil als bijvoorbeeld 
één jaar in plaats van 3 jaar water 
van elders kan worden betrokken? 
Neemt de regering de drinkwatervoor
ziening serieus dan vallen, konse
kwent geredeneerd, alle lokaties 
af. 

'rechtvaardigheidsgevoel' 
De Raad van Advies voor de Ruimte
lijke Ordening leek zich in het be
gin vooral vanwege de kritiek van 
de drinkwaterbedrijven sterk te 
gaan kanten tegen de lokaties Moer
dijk en Noordoostpolder of Flevo
polder. Hoe weinig er over is ge
bleven van die houding blijkt uit 
het eindadvies: de RARO introdu
ceert namelijk het kriterium "noor
delijke en zuidelijke lokaties". Dit 
hangt samen met een "rechtvaardig-
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dans 

Van Aardenne is op zoek naar de goedkoopste en vlotste 
kerncentralebouwer, die zoveel mogelijk in Nederland z'n 
onderdelen koopt en liefst ook nog het kernafval mee naar 
huis neemt. Omdat een minister niet overal zelf tijd 
voor heeft, heeft hij een Zwitsers buro gevraagd eens 
rond te neuzen. Heeft Motor Columbus zwitsers.precisie
werk geleverd? Niet helemaal, volgens Theo van de Sande. 

CU 
"t:l 

Er blijft nog veel eigen denkwerk over. Hij neemt een ~ 
voorschot op de beslissing: het wordt General Electric uit ~ 
de U.S.A. 

Als alles volgens de plannen van de 
regering verloopt wordt deze maand 
(januari) beslist wie de kerncentra
les in Nederland in 1988 mag bouwen. 
In eerste instantie zal het gaan om 
de bouw van twee centrales, hoewel 
EZ rekent op de bouw van nog eens 
twee centrales. Iedere centrale moet 
van het lichtwaterreaktor-type zijn 
(een kokendwaterreaktor (BWR) ofwel 
een drukwaterreaktor (PWR)), en een 
vermogen van 900 tot 1200 MWe hebben. 

wie beslist 
De beslissing wordt in principe geno
men door de elektriciteitsproducent. 
Welke dat zal zijn hangt af van de 
vestigingsplaats van de kerncentrale. 
De vestigingsplaatsen die het meest 
in aanmerking komen zijn Borssele en 
Moerdijk, de laatste vrijwel uitslui
tend om politieke redenen. De provfn
ciale elektriciteitsmaatschappijen 
van Limburg, Noord-Brabant en Zee
land zijn in oktober 1985 een samen
werkingsverband aangegaan. Navraag 
bij het Gemeenschappelijk Bouwbe
drijf, gevestigd in Borssele, leverde 
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slechts op dat men geen antwoord 
'wilde, kon en mocht geven' op de 
vraag wie de kerncentrale(s) ging 
bouwen. 
De grote financ1ële risiko's, vooral 
bij overschrijding van de geplande 
bouwtijd, maken echter dat ook de an
dere elektriciteitsproducenten en 
eventueel de banken bij deze beslis
sing betrokken moeten worden. Over
schrijding van de geplande bouwtijd 
is tot nu toe eerder regel dan uit
zondering, zeker indien sprake is van 
een sterk verzet vanuit de bevolking. 
De kostprijs voor de te leveren kern
centrale zoals die door de verschil
lende producenten voorgerekend wordt, 
wordt in zeer hoge mate beïnvloed 
door deze bouwtijd. In de overwe
gingen om de opdracht aan een bedrijf 
te gunnen zal dan ook het aangetoonde 
vermogen om de kerncentrale binnen de 
gestelde termijn (6 jaar) te bouwen 
waarschijnlijk zwaarder wegen dan de 
verschillen tussen de prijskaartjes 
van de offertes. 
Vertragingen worden meestal veroor
zaakt doordat de opdrachtgever gedu
rende de bouw wijzigingen in het oor-

spronkelijke bouwplan wil aanbrengen 
(bijvoorbeeld ten gevolge van nieuwe 
wet- of regelgeving), of doordat de 
bouw stilgelegd moet worden op bevel 
van de rechter, meestal na een proce
dure aangespannen door de bevolking, 
aktiegroepen etc. Om deze laatste mo
gelijkheid uit te sluiten wil de Ne
derlandse regeri-ng alle vergunningen 
vooraf verlenen en er naar streven 
dat de te bouwen centrale er één is 
van een serie, met .andere woorden, 
er moet sprake zijn van een stan
daardcentrale. 
Daarnaast zal EZ een grote inbreng 
(willen) hebben. Allereerst omdat 
gekozen moet worden voor één type 
centrale, te bouwen door één onder
nemer of consortium. Ten tweede om
dat met name dit ministerie moet 
proberen het aandeel van het Neder
landse bedrijfsleven in de bouw zo 
groot mogelijk te maken. In de nota 
'Elektriciteitsvoorziening in de ja
ren 90' wordt een gewenst aandeel van 
65 % genoemd. 

buitenlandse kandidaten 
Het ministerie heeft daarom het 
Zwitserse adviesburo Motor Columbus 
gevraagd te bestuderen wie er in aan
merking komen voor de bouw en hoe het 
Nederlandse aandeel verzekerd kan 
worden. De belangrijkste, niet ver
rassende, konklusie was dat geen 
enkel Nederlands bedrijf of konsar
tiurn in staat is een kerncentrale te 
bouwen. Derhalve dient de centrale 
bij een buitenlands bedrijf of kon
sortium gekocht te worden in de vorm 
van een turnkey-projekt. Dit houdt 
in dat slechts één bedrijf of konsor-



tium de verantwoordelijkheid heeft 
voor het gehele projekt. De meest 
voor de hand liggende kandidaten 
zijn: Asea-Atorn (Zweden), Framatome 
(Frankrijk), Kraftwerk Union (KWU, 
Bondsrepubliek Duitsland), General 
Electric en Westinghouse (beide Ver
enigde Staten). 

Asea-atom 

Asea-Atorn bouwt reaktaren van het 
type BWR. De turbine-generator wordt 
in de regel door Asea Stal, een ei
gen dochter, geleverd, in een inci
denteel geval door Brown Boveri & 
Compagnie (BBC) uit Zwitserland. In 
vrijwel alle gevallen bouwt Asea-Atorn 
dus de gehefe centrale zelf. In 
1984 waren in Zweden tien kerncentra
les in bedrijf met een gezamenlijk 
vermogen van bijna 7700 MWe (= 37% 
van het totaal geleverde vermogen). 
Daarnaast worden er nog twee kern
centrales gebouwd. Als gevolg van de
ze ervaring kan Asea-Atorn een kern
centrale leveren van een gestandaar
diseerd type. De bouwtijd bedraagt 
ongeveer zes jaar. Tot nu toe heeft 
Asea-Atorn nog geen kerncentrales 
buiten Zweden gebouwd. In een refe
rendum, gehouden in 1980, werd ech
ter bepaald dat Zweden geen nieuwe 
kerncentrales meer zal bouwen, ter
wijl de bestaande tot 2010 in be
drijf mogen zijn. Asea-Atorn zal dus 
aktief op de internationale markt 
moeten gaan opereren. 

Framatome 
Framatome bouwt reaktaren van het 
type PWR. De turbine-generator en 
de elektriese systemen worden in al
le gevallen geleverd door Alsthom
Atlantique. Ook hier kan gesteld 
worden dat Framatome komplete kern
centrales kan leveren van een ge
standaardiseerd type. In 1984 waren 
in Frankrijk 36 Rerncentrales in 
bedrijf met een gezamenlijk vermo
gen van ongeveer 36.800 MWe (= 48,3 
%van het totale vermogen). Daar
naast worden er nog 27 kerncentra
les gebouwd met nog eens een vermo
gen van 33.000 MWe. De geplande 
bouwtijd van deze laatste centrales 
is ongeveer vier jaar. De geringe 
stijging in de vraag naar elektrici
teit ten opzichte van de verwachting
en heeft vanf 1980 geleid tot een re
duktie van het aantal te bouwen 
(kern-) centrales. Ook Framatome 
wordt hierdoor gekonfronteerd met een 
overkapaciteit en zal zich danig roe
ren op de internationale markt. Hier
bij hebben ze reeds ervaring opgedaan 
met de bouw van centrales in België 
(met een toenemende participatie van 
de Belgiese industrie). 

Kraftwerk Union 

Kraftwerk Union (KWU) levert eveneens 
komplete kerncentrales, maar kan, als 

enige, zowel reaktaren van het PWR 
als h~t BWR-type bouwen, De KWU is in 
Nederland bekend als de bouwer van de 
kerncentrale in Borssele (PWR-type). 
Aanvankelijk was de KWU een samenwer
kingsverband tussen AEG en Siemens. 
Na interne problemen is AEG uit dit 
verband gestapt en is KWU feitelijk 
een dochter van Siemens. In 1984 wa
ren in de Bondsrepubliek zeventien 
kerncentrales in bedrijf met een ge
zamenlijk vermogen van ongeveer 
11.000 MWe (=17,8% van het totale 
vermogen). Daarnaast worden er nog 
elf kerncentrales gebouwd, bijna alle 
door de KWU, met een vermogen van 
12.600 MWe en acht zijn er gepland, 
met nog eens een vermogen van 10.500 
MWe. De bouwtijd is aanmerkelijk 
langer dan bij beide voorgaande kan
didaten: gemiddeld zo'n negen tot 
twaalf jaar, in een enkel geval zes 
jaar. Dit punt is sterk in het na
deel van de KWU. Opvallend is dat in 
de Bondsrepubliek het effektieve 
rendement van de kerncentrales van 
het PWR-type beduidend hoger lag 
(ongeveer 20%) dan dat van het BWR
type. KWU heeft ook kerncentrales 
gebouwd in Oostenrijk en Spanje, en 
is nog in onderhandeling met Turkije. 

Amerikaanse ondernemingen 

De meeste kerncentrales in de Wester
se wereld zijn begonnen met het 
bouwen van kerncentrales in licentie 
van Westinghouse (PWR-type) of Gene
ral Electric (het BWR-type). Bij KWU, 
Asea-Atorn en Framatome leidde dat 
tot eigen varianten. In tegenstel
ling tot de drie Europese kerncentra
lebouwers hebben zowel General Elec
tric als Westinghouse veel ervaring 
in het bouwen van die centrales in 
samenwerking met wisselende {lokale) 
ondernemingen. Westinghouse 1s mamen
teel in Europa betrokken bij de bouw 
van kerncentrales in België en Span
je. Voor General Electric geldt het
zelfde in Italië Roemenië, Zwitser-
land, Spanje en Turkije (nog in on
derhandeling). De konklusie dat Ge
neral Electric zich voornamelijk toe
legt op het onderhoud van bestaande 
en niet (meer) op het bouwen van 
nieuwe kerncentrales lijkt dan ook 
wat voorbarig. De bouwtijd van de 
centrales van beide ondernemingen 
bedraagt tien tot twaalf jaar, mede 
veroorzaakt door het steeds wisse
lende samenwerkingsverband waarbin
nen gewerkt wordt. General Electric 
heeft overigens de kerncentrale in 
Dodewaard gebouwd. 

Een aparte opmerking nog over de le
veranciers van het turbine-generator 
gedeelte van de kerncentrale. In de 
meeste gevallen is sprake van een 
vast veelal geformaliseerd samen
werkingsverband tussen deze en de 
producenten van het nucleaire ge
deelte. Voorbeelden daarvan zijn Fra
matome met Alsthom-Atlantique, Asea-

Atom met Asea Stal en KWU met KWU. 
Beide zijn onderdeel van een onderne
ming of de eens is dochter van de an
der, met één uitzondering van Brown 
Boveri & Compagnie dat heeft de tur
bine-generator geleverd voor centra
les waarvan het nucleaire gedeelte 
gebouwd is door Asea-Atom, Framato
me, General Electric en Westinghou
se. Beide laatste .kombinaties worden 
in het rapport van Motor Columbus 
aangeduid als 'waarschijnlijke turn
key combinaties'. 

het Nederlandse aandeel 

De mate waarin Nederlandse bedrij
ven kunnen participeren is vooral 
afhankelijk van de mogelijkheden 
van die bedrijven, de druk die met 
name de overheid uitoefent op de bou
wer van de centrale en de mogelijkhe
den en bereidheid die de bouwers 
hebben om Nederlandse bedrijven in te 
schakelen. 
In het rapport van Motor Columbus 
wordt de mogelijke Nederlanse Bijdra
ge aan het geheel als volgt gespeci
ficeerd. Voor het nukleaire gedeelte 
geldt dat een aantal essentiële kom
ponenten, zoals bijvoorbeeld het re
aktorvat, ooit wel eens in Nederland 
zijn vervaardigd, met name door de 
ROM. Deze kennis is echter verouderd 
en de Nederlandse bijdrage aan dit 
deel van de centrale zal beperkt zijn 
tot het leveren van onderdelen. De 
meest voor de hand liggende bedrijven 
hiervoor zijn Stork Ketels en de ROM. 
Een andere gegadigde is NUCON, in 
1974 opgericht door het RSV-concern 
en het ingenieursbureau Comprimo. 
Het aandeel voor het turbine-genera
tor gedeelte wordt hoger ingeschat. 
Maar ook hier geldt dat de eigenlijke 
turbine-generator in het buitenland 
zal moeten worden gekocht. De bijdra
ge van Nederlandse bedrijven zal be
perkt blijven tot pompen, warmtewis
selaars, kleppen en pijpwerk. 

Een gehee 1 ander ver ha a 1 gaat op voot• 
de elektriese systemen. Hier loopt 
het aandeel mogelijk op tot zo'n 90%. 
Daarbij kunnen een tweetal interes
sante kandidaten worden genoemd: Sie
mens Nederland N.V. en Brown Boveri 
Nederland B.V. Voor de eerste geldt 
dat ze, net als de KWU, een dochter 
is van het Duitse Siemens concern en 
de laatste is inderdaad een dochter 
van het eerder genoemde BBC uit Zwit
serland. Met deze laatste kandidaat 
krijgt de huidige regering de kans 
een, in hun ogen, links vuiltje in 
ieder geval nog gedeeltelijk goed te 
maken. Zoals iedereen zich nog wel 
kan herinneren werd in 1976 de - toen 
nog - RSV-dochter ROM verboden reak
torvaten aan Zuid-Afrika te leveren. 
Wat echter minder bekend is, is dat 
Brown Boveri Nederland (BBN) de elek
triese installatie van de bijbehoren
de kerncentrales zou verzorgen. Niet 
alleen de ROM, maar ook BBN had het 
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nakijken. Tien jaar na dato kan dat 
alsnog (gedeeltelijk) worden goedge
maakt. 
Een laatste gedeelte betreft de ci
viele werken. Zonder noemenswaardige 
problemen kunnen deze werkzaamheden 
door Nederlandse bedrijven uitgevoerd 
worden. Het Nederlandse aandeel be
draagt hier dan ook 100%. 
De geschatte totale bijdrage van de 
Nederlandse industrie ligt tussen de 
55 en 75%. Daarmee zou worden voldaan 
aan de wens van het ministerie van 
Ekonomische Zaken om 65 % van de 
bouwsom in Nederland te houden. 

kernsplijtingsafval 

Een derde belangrijke overweging van 
het ministerie van Ekonomische Zaken, 
naast de kostprijs en het Nederlandse 
aandeel, is de mogelijke verwerking 
van kernsplijtingsafval door de bou
wer van de kerncentrales. Zoals be
kend wordt het laag en middelaktief 
radioaktief afval in eigen land opge
stapeld. Opvallend is dat steeds meer 
landen of bedrijven de opslag van ra
dioaktief afval gaan beschouwen als 
big business. Bekend is het aanbod 
van de Volksrepubliek China. Dit 
wordt ook door de Nederlanse regering 
serieus il') overweging genomen. De 
Duitse Bondsrepubliek heeft inmiddels 
al een kontrakt met de Volksrepubliek 
gesloten. 
Een tweede land dat in dit verband 
vaak genoemd wordt is Zweden. Asea
Atom, als staatsonderneming, heeft 
hoogstwaarschijnlijk ter ondersteu
ning van de offerte voor de bouw, 
aangeboden het kernsplijtingsafval in 
eigen land op te stapelen. 
Tenslotte lijken in de Verenigde Sta
ten enige ontwikkelingen in dezelfde 
rich·ting te wijzen. Er word gepoogd 
het mogelijk te maken dat kernsplij
tingsafval in beperkte hoeveelheden 
kan worden teruggenomen. 
Het belangrijkste nadeel van de drie 
Europese aanbieders is dat zij vrij
wel uitsluitend in een vaste kombi
natie werken. Dit maakt dat het aan
deel van de Nederlandse industrie 
waarschijnlijk de 65X niet haalt. 
Voor KWU en Framatome komt daar nog 
bij dat zij slechts vage toezeggingen 
(kunnen) doen over de verwerking van · 
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kernsplijtingsafval. Dit geldt in 
nog sterkere mate voor de KWU omdat 
dit een private onderneming is. Een 
belangrijk nadeel voor KWU is verder 
nog de betrekkelijk lange bouwtijd 
van de centrales ten opzichte van 
Asea-Atorn en Framatome. 
Er zijn ook een tweetal voordelen van 
de KWU boven Framatome en Asea-Atom. 
Allereerst heeft de Zeeuwse elektri
citeitsmaatschappij, een vrij zekere 
toekomstige opdrachtgever, ervaring 
met een door de KWU gebóuwde centra
le. Daarnaast is de vervlechting tus
sen het Nederlandse en het Duitse be
drijfsleven veel groter dan die met 
het Franse of Zweedse bedrijfsleven. 
Ondanks dat de KWU altijd in een vas
te kombinatie kerncentrales bouwt, 
kan het aandeel van het Nederlandse 
bedrijfsleven hierdoor stijgen. Het 
meest konkrete voorbeeld hiervan is 
natuurlijk Siemens Nederland N.V •• 
Het belangrijkste nadeel van de bei
de Amerikaanse aanbieders is de lange 
bouwtijd van de centrales. Daarnaast 
kunnen beide (private) ondernemingen 
(nog) geen toezeggingen doen op het 
gebied van de verwerking van kern
spl ijtingsafval. 
Van alle ondernemingen hebben deze 
beide echter de meeste ervaring en de 
grootste flexibiliteit. Een toezeg
ging dat de gestelde termijnen haal
baar zijn, mits alle vergunningen 
vooraf zijn geregeld, wint daardoor 
aan kracht. Bovendien zijn beide be
drijven niet te beroerd kennis en 
know-how over te dragen. Dit kan van 
belang zijn omdat ook na 2000 (als 
de vier kerncentrales gebouwd zijn) 
een behoefte aan nieuw centraal ver
mogen zal ontstaan, althans in de 
opvatting van het ministerie van 
Ekonomische Zaken. 

konklusie: General Electric 

Naar mijn mening zal de opdracht dan 
ook gegund worden aan één van de 
Amerikaanse ondernemingen. Hierbij 
zal General Electric hogere ogen 
gooien dan Westinghouse om de een-

voudige reden dat G.E. al samen met 
een Nederlands bedrijf, het al eer
der genoemde NUCON, een kerncentrale 
heeft gebouwd in Zwitserland. Het 
aandeel van NUCON Engineering & Con
tracting, zoals het bedrijf voluit 
heet, bedroeg 11 ä 12% van het ge
heel en had voornamelijk betrekking 
op het nukleaire gedeelte. Het Ne
derlanse aandeel kan eenvoudig ver
hoogd worden door Brown Boveri Ne
derland de elektriese installatie 
te laten verzorgen. Het gehele kon
sortium voor de bouw van de Neder
landse kerncentrales zal er dan als 
volgt uitzien: 
General Electric: algehele verant
woordelijkheid en nukleair gedeelte. 
Brown Boveri & Compagnie (Zwitser
land): turbine-generator gedeelte. 
Brown Boveri Nederland B.V.: elek
triese installatie. 
NUCON: diverse werkzaamheden aan het 
nukleaire gedeelte, als partner van 
General Electric. 
Stork Ketels B.V. en/of ROM: diverse 
onderdelen van zowel het nukleaire 
als het turbine-generator gedeelte. 

Voor dit artikel zijn vooral de vol
gende artikelen geraadpleegd: 
Atomwirtschaft; Neue Kernkraftwerke 
in der Bundesrepublik Deutschland 
1984; april 1984. 
Atoomwirtschaft; Neue Kernkraftwerke 
in Europa 1984; juni 1984. 
Motor Columbus; Project approach 
study for nuclear power plants in 
the Netherlands; november 1985. 
de Volkskrant; Nederlandse kern
centralebouwers leerden hun lesje in 
Leibstadt; 10 november 1984. 
WISE News Communique; Radwaste dis
posal in Sweden; WNS 236, september 
1985. 
WISE News Communique; Radioactive 
profits envisaged; WNS 242, december 
1985. • 



Beieren tegen opwerking 
Begin vorig jaar besloten de Westduitse bondsregering en 
het bedrijf DWK (Deutsche Gesellschaft für Wiederafberei
tung von Kernbrennstoffen) een grote opwerkingsfabriek in 
het Beierse Wackersdorf te bouwen, 40 kilometer van de 
grens met Tsjechoslowakije. De eerste bouwvergunning werd 
in september verleend. Met het omhakken van de 800.000 bo
men is, ondanks het opgelaaide verzet, een begin gemaakt. 

Wackersdorf is gekozen nadat acht 
eerdere vestigingskeuzes op niets 
uitliepen. De bèkendste is GoFleben. 
Na massaal en taai verzet, vanaf 
1977, werd besloten daar alleen een 
ondergrondse opslagplaats te gaan 
inrichten. Opnieuwe probeerde de 
Westduitse anti-kernenergiebeweging 
de bouw van een opwerkingsfabriek 
te voorkomen. In augustus vond een 
zomerkamp plaats bij de bouwplaats. 
Op 15 augustus bezetten ~en driehon
derd mensen het terrein en bouwden 
er een Freundschaftshaus. Na tien 
uur werden ze met geweld verdreven 
door de politie. Twee dagen later 
demonstreerden achthonderd mensen 
hiertegen, waaronder veel mensen uit 
de direkte omgeving., Eind september 
gaf de Beierse CSU-regering van 
Strauss de eerste vergunning af. Op 
12 oktober demonstreerden bijna 
honderdduizend mensen in München 
tegen deze beslissing. Zoveel waren 
er sinds de demonstratie tegen Gor
leben in '79 niet meer op de been 
geweest. Daarna volgden nog menige 
demonstratie en direkte aktie bij 
het terrein zelf. 

speerpunt 

De anti-kernenergiebeweging krijgt 
steun van de vredesbeweging, Grünen, 
SPD-politici en zelfs van lokale 
rechtse politici. Wackersdorf lijkt 
het speerpunt te worden voor de ko
mende jaren van de Duitse anti
kernenergiebeweging. 

dwangsubsidie 

De opwerkingsfabriek in Wackersdorf 
wordt vooral gebouwd om de snelle 
kweker in Kalkar te voorzien van 
plutonium. Voor gewone kernreakto
ren is opwerking niet lonend. In 
België (zie elders in dit nummer) 
gaat men over op het eenmalige ge
bruik van splijtstof, zonder opwer
king dus. De prijs voor natuurlijk 
uranium is namelijk veel lager ge
bleven dan men 10-20 jaar geleden 
verwachtte; de opwerking kost veel 
meer dan gedacht. In West Duitsland 
worden de elektriciteitsbedrijven 
door de overheid echter gedwongen 

hun splijtstofstaven te laten opwer
ken. DF. Otto Keek, een Westduitse 
ekonoom die op 17 oktober j.l. op 
de hoorzitting in Düsseldorf over 
Ka 1 kar sprak, noemde dat een "dlJJang
subsidie" van de elektriciteitsbe
drijven voor de kweekreaktor. 

Westduitse atoombom 

Er is nog weinig ervaring met opwer
kingsfabrieken. De huidige fabrieken 
hebben samen zo'n honderd jaar be
drijfstijd. In de VS funktioneren 
geen opwerkingsfabrieken meer, na 
slechte ervaringen. De Engelse en 
Franse fabrieken in respektievelijk 
Windscale en La Hague staan bekend 
om de vele medewerkers en minstens 
5 doden door leukemie onder het 
(ex)-personeel. In Windscale is bo
vendien duidelijk aangetoond dat het 
percentage kankersterfte in de omge
ving is toegenomen. In het Belgiese 
Mol is de opwerkingsfabriek Euroche
mie na veel problemen gesloten. Het 
is onwaarschijnlijk dat deze nog 
open zal gaan. De eigenaren kunnen 
niet hard maken dat dat profijtelijk 
zal zijn. 
De vredesbeweging maakt zich dus 
niet voor niets ook zorgen om Wack
ersdorf. Puur ekonomiese motieven 
lijken niet de redenen om te zijn 
voor de bouw: De plutoniumekonomie 
die met Kalkar en Wackersdorf ont
staat, brengt de Westduitse atoom
bom dichterbij. De fabriek kan jaar
lijks 200 kilo Plutonium leveren. 
In de woorden van KZ.aus Troube 
(ex-bedrijfsleider bij de Kalkar
bouw): "Met Kalkar en Waakersdort 
wordt een aiviele intrastruktuur 
opgebouwd die op elk moment poli
tiek gebruikt kan worden voor mili
taire doelen." 

52.366 bezwaren 

Wackersdorf ligt in het kostbare 
natuurgebied Bodenwöhrer Senke, een 
van de laatste hoogveengebieden van 
Europa. De bewoners spraken zich al 
in 1982 in meerderheid tegen het 
projekt uit, in een enquete die door 
de DWK was georganiseerd. 53.366 
personen, bedrijven en gemeentes 

John Hontelez 

klaagden tegen de bouw. Daaronder ook 
de stad Nürnberg. Die vreest het gro
te aantal transporten van radioaktief 
materiaal, oftewel vijftig transpor
ten per week vanaf het jaar 2000. 
Tijdens het tentenkamp in de zomer 
kon de lokale bevolking kennis maken 
met de anti-kernenergietegenstanders 
van elders. Dat verliep niet zonder 
problemen. In het okt/nov nummer van 
"Atom" beschrijven radikale aktie
voerders, zichzelf Autonomen noemend, 
de konfliktstof. De lokale tegenstan
ders en politici richten zich vooral 
op de direkte milieu- en gezondheids
risiko's. Voor de Autonomen "is de 
Staat met zijn ekonomiese, politieke 
en militaire belangen het speePpunt 
in de strijd tegen de opwerkingsfa
briek". Hun leuzen "tegen Staat en 
Kapitaal", de kritiek op de SPD-
ers en groene politici en de voor
keur voor direkte, konfronterende 
aktie zorgen voor veel diskussie, en 
natuurlijk aangrijpingspunten voor 
de rechtse pers om te proberen het 
verzet te verdelen en te kriminali
seren. Maar de Staat droeg bij aan 
de eensgezindheid. Het harde optre
den van de politie en de kriminali
sering van omwonenden doet het on
derling begrip toenemen. En ook het 
beknotten van de bevoegdheden van 
de lagere overheden en het intrek
ken van het recht om bij de gewone 
rechtbank te klagen tegen het pro
jekt, zal daar zeker aan bijdragen. 

SPD medeverantwoordelijk 

De SPD heeft zich in mei 1984 in 
naar nieuwe kernenergieprogramma 
uitgesproken voor kernenergie "voor 
een overgangstijd". Tegelijkertijd 
heeft deze partij zich tegen op
werking uitgesproken en voor di
rekte opslag van eenmalig gebruik
te splijtstof. En op lokaal nivo, 
in Wackersdorf, is de SPD aktief 
in het verzet. Toch is de SPD di
rekt medeverantwoordelijk voor het 
groene licht voor deze fabriek. Op 
4 juni 1985 gaven de SPD-vertegen
woordigers van de deelstaten Bremen 
en Hamburg hun medewerking aan de 
bouw in de Bond-Deelstatenkommis
sie voor Investeringssteun. Min
stens 600 Miljoen DM wordt door de 
Bond in dit 5 miljard kostende pro
jekt gestoken. Zonder de beide SPD
stemmers zou er geen meerderheid 
zijn behaald. 

• 
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Voor de wind 
hans lourens 

Met het einde van 1985 in zicht, tussen de vele bedrijven 
van de continued nucleair story door , lij kt duurzame ener
gie in popu1ariteit te stijgen. Rozige stukjes in de kran
ten. Ekonomische zaken gaat in de windhandel. Hier en daar 
worden zelfs foto's gepubliceerd van een bli j omhoog blik
kende Van Aardenne. Heeft de maa eindelijk het grote licht 
gezien? Oe onderschriften suggereren dat slechts de inge
bruikname van een nieuwe windmolen wordt gade geslagen . 
Zal het Nederland nu eindelijk voor de wind gaan? 

Wie de afgelopen jaren geprobeerd 
heeft zich wat te verdiepe.n in de 
energie-logika, was er allang achter 
dat die in het beleid van het zitten
de kabinet doorgaans ver te zoeken is 
Die logika zegt dat zuiniger en effi
ciänter gebruik van brandstoffen een 
belangrijke energiebron is . Die logi
ka zegt dat alle fossiele en andere 
brandstoffen tot en Met uranium in 
eindige hoeveelheden voorkomen en dus 
een keer op zullen zijn. Die logika 
wil dus dat veel prioriteit gegeven 
zal worden aan gerichte exploitatie 
van energiebronnen, die niet uitge
put kunnen worden. En het aardige is 
dat zulke bronnen bestaan: zon, wind 
en water bijvoorbeeld. 
Het klinkt als een geslaagde zomer
vakantie, maar voor de heersende po
litiek niet spektakulair genoeg om 
als uitdaging gezien te worden . 
Die politiek voer liever een koers, 
tegen de wind van ' s lands grootste 
opiniepeiling in, r ichting nieuwe 
grootschalige opwekking door middel 
van kerncentrales. 

In de energienota van 1980 werd nog 
gemikt op een opgesteld elektricitei ts 
vermogen in wind van 2000 KW voor he~ 
jaar 2000. Ha afsluiting van de maat
schappelijke diskussie over het ener
giebeleid, met veel applaus voor duur
zame bronnen, heeft de regering dit 
streefgetal voor alle zekerheid gehal
veerd. Wie dan ook nog ·de eerst ver
antwoordelijke energiemaker met ver
leden van vele halve waarheden en he
le leugens blij omhoog ziet kijken 
naar een windmolen, besluipt het ban
ge vermoeden dat er nu ook met de 
wind wel iets definief fout moet gaan, 
en gaat op zoek naar de harde feiten . 

ODE 
ODE, dat staat voor Organisatie voor 
Duurzame Energie, een klub die zijn 
onderdak gevonden heeft bi j de Stich
ting Natuur en Mil ieu in Utrecht . Een 
vereniging met 1100 leden, ger icht 
op voorlichting, publiciteit en be
langenbehartiging van de leden. ODE 
is tevens het landelijk steunpunt 
voor wincbolen k~peraties , waarbij 
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samengewerkt wordt met het Centrlml 
voor Energiebesparing en de Vereni
ging van Windmlengebruikers . 
Dat alles ter ori~ntatie . ODE nu, 
kwam eind 1985 op de markt met een 
kleine brochure onder de titel : 
•Duurzame energie: nu of nooft• . 
(te bestellen door storting van 
f 2,50 op girorekening 4088288 
t.n.v. ODE te Utrecht, onder ver
melding van .de titel) . 

"Wensenpakket", staat er verder 
nog op de titelpagina . waarmee de 
bescheidenheid van de klub getekend 
is . Ik her inner me nog de ti j d dat 
we op zo'n omsl agje •eisenpakket" 
l ieten afdrukken . Haar daar gaat 
het nu niet om. Het i s een over
zichtelijk, zij het in z'n korte 
bestek tamelijk globaal, werkstuk
je geworden. Op de 1i nkerpag1 na' s 
vinden we 1n 20 punten de wensen, 
die op de rechterpagina ' s nader 
worden toegel icht. Dat twintig
punten-programma drukken we hier
bij af: 

Zonneenergie 
1. De toepassing van passieve zon

ne-energie moet worden bevorderd, 
onder andere door een optimale 
verkaveling van nieuwe woonwij 
ken. 

2. Op de toepassing van zonneboilers 
dient, bijvoorbeeld in het kader 
van het Nationaal Isolatie Pro
gramma , een subsidie van 40% te 
worden gegeven. 

3. De Rijksoverheid dient in samen
werking met woningbouwverenigin
gen of openbare nutsbedrijven te 
streven naar een flink aantal ver
huurprojekten voor zonneboilers. 
Verdere toepassing van dit ~iddel 
verdient krachtige steun. 

4. Er zijn meer demonstratieprojek
ten voor toepasS"' ng van zonne
energie door agrariärs en i n de 
industrie nodig . 

5. De Rijksoverheid dient 111eer geld 
te steken in onderzoek haar en 
demonstratie van elektriciteits-

opwekking door zonnecellen. 

Windenergie 
6. Voor alle gebruikers van wind

turbines moet een invester1ngs
subsidie van 40% gaan gelden, die 
minder wordt naar mate de intro
duktie van windenergie vordert. 

7. Voor teruglevering van stroom aan 
het openbare elektriciteitsnet 
moet een vergoeding van 70% van 
de inkoopsprijs van st~ gaan 
gelden. 

8. Het gemeenschappelijk bezit van 
windturbines, 1n ~e vonn van 
Windmolenk~perat1es , 1110et worden 
bevorderd. 
Hiertoe horen de elektrici teits
bedrijven voor de opgewekte stroom 
85% van het kleinverbruikersta
rféf te vergoeden. 

9. Elektriciteitsbedrijven moeten 
zelf in wind gaan investeren. 
Windenergie dient opgenomen te 
worden in de planning van de e
lektriciteitsvoorziening. 

10. Oe overheid moet 2.000 HW opne
men als doelstelling voor het 
(openbaar) windenergievermogen 
in het jaar 2000. 
Naa.st het nodige ontwikkelings
werk is ook een voortvarende 
verkenning van de planologis.che 
mogelijkheden, o.a. op bestem
mingsplanniveau. noodzakelijk. 

Energie uit afval 
11. Het onderzoek naar zowel de 

klein- als grootschalige toepas
sing van biogaswinning uit dier
lijke mest dient te worden voort
gezet. Een belangrijk deel van 
het onderzoek dient te zijn ge
richt op het wegnemen van niet-



technische knelpunten. 
12. Om de verder ontwikkelfng gaande 

te houden dienen jaarlijks mi ni
maal enige mestvergistingsprojek
ten op boerderijschaal te worden 
gerealiseerd. 

13. De energiewinning uit andere vor
men van onbruikbaar afval (zowel 
vast als vloeibaar) dient door 
gerichte maatregelen van de be
treffende ministeries (o.a . VROM 
en Verkeer&Waterstaat) te worden 
bevorderd. Hiertoe zijn een aan
tal demonstratieprojekten nood
z.akel ijk. 

waterkracht 
14. Bij de stuwen in Maas en Rijn 

dienen nu op zo kort mogelijke 
termijn waterkrachtinstallaties 
te worden gerealiseerd. 

15. Er dient een onderzoeksprogram
ma naar de toepassing van klei
ne waterkrachtinstallaties en 
andere vormen van waterkracht 
te worden opgezet. 

Energieonderzoek 
16. Er moet -enerzijds- meer ruimte 

komen voor fundamenteel, meer 
op de lange-termijntoepassingen 
gericht onderzoek, b.v . door fi
nanciering van een deel van het 
energie-onderzoek via specifiek 
op wetenschappelijk onderzoek 
gerichte organisaties. 

17. Daarnaa$t i s er -anderzijds-
meer aandacht nodig voor onder
zoek, dat zi ch richt op de markt
introduktie. Hierbij is aandacht 
nodig voor financieringsvormen , 
maatschappelijke- en institutio
nele acceptatie, toepassingsopti
malisatie en industriebeleid. 

18. Op terreinen waar zich alterna
tieve mogelijkheden voordoen, 
diept steeds voldoende financi
ele ruimte te zijn voor kontra
expertise. 

Algemeen 
19. De reorganisatie van de elektrici

teitssektor dient snel tot stand 
te komen. 

20. t~eer aandacht voor voorlichting 
-onder andere- via partikuliere 
organisaties is noodzakeli j k. 

Punten om nog eens op terug te komen . 
Voorlopig beperken we ons tot de wind. 
We spreken met Kornelis Bl'Ok, auteur 
van de ODE-brochure. Aan hem de vraag 
hoe rooskleurig die windve.rhalen van' 
E.Z. nu in werkelijkheid zijn en hoe 
zi eh dat verhoudt tot de wensen van 
ODE. 
E.Z. wil voor de komende vijf jaar 
150 miljoen· gulden op tafel leggen. 
De windmolenbouw moet gestimuleerd 
worden. Er wordt gemikt op een op
gesteld windenergie vermogen van 150 
tot 200 HW in 1990 tot 1000 MW. in 
het jaar 2000. Is er sprake van een 
doorbraak? 
Kornelis Blok: "Het antwoord is ja 
en nee. Er wordt natuurlijk al heel 
lang over windenergie gepra~t . En 
er is wat onderzoek. Het ziet er 
naar uit dat, na jaren van stagna
tie, de zaak nu wat verder kan ko
men. Maar het is de vraag of het 
ver genoeg is . 
Die 150 miljoen waar nu over ge
praat wordt daar zit 60 miljoen in, 
die eerder al uitgetrokken was voor 
onderzoek. Wat ze nu gedaan hebben 
is kijken op andere plekken of daar 
nog niet wat geld is te vinden . En 
zo is er nog een potje gevonden bij 
het Direktoraat Generaal Industrie 
Beleid. Zo kwam men aan die 150 
miljoen. Op zich een wat dubieuze 
werkwijze: ze Hebben niet de vraag 
gesteld: hoeveel geld is er nodig 
om op een goede manier de windener
gie verder te ontwikkelen, maar ze 
hebben gekeken waar nog wat geld 
was en daar moet het dan maar voor 
kunnen. 0 

- Maar het ziet er naar uit dat er 
nu werkelijk gebouwd gaat worden? 
K.B. : Ja, dat is belangrijk, dat 
er nu sprake kan zijn van een wer
kelijke marktintroduktie. Maar ~t 
teleurstellend is, is dat het nage
streefde vermogen voorlopig niet uit
reikt. boven de 10UO HW windenergie, 
terwijl daar in het verleden steeds 
2000 HW voor stond. En bovendien moet 
je vraagtekens zetten bij de aanpak . 
De subsidies worden nu vooral gelegd 
bij de industrie - dat is ook min of 
meer logies als je ziet waar het geld 
vandaan komt. Het zou meer voor de 
hand liggen subsidies vooral bij de 
gebruiker te leggen. En dan wel voor 

alle gebruikers gelijk en niet zoals 
nu gebeurt vooral ten voordele van de 
gevestigde e 1 ektrici tei tsbedrijven. 
Het is opmerkelijk om te zien hoe 
deze regering, die zo voor het vrije 
markt principe is, in dit geval heel 
sterk bezig is de markt zelf te be
palen, door bedrijvén aan te wijzen, 
die de uitvoering ter hand mogen nemen . 

- Zijn er dan betere mogelijkheden, 
op zich is het toch nog niet zo gek 
als een paar mensen met verstand van 
zaken zeggen: daar zitten levensvat
bare produkten, laten we die over de 
drempel helpen? 
K.B. :"Dat lijkt wel een logiese ge
dachte, maar ik denk dat als je die 
markt vrij laat en de subsidie pri
mair bij de gebruiker legt vanzelf 
de beste produkten over blijven. 
Maar er speelt nog iets heel anders. 
De middelgrote molens met een dia
meter van 15 tot 20 meter zijn een 
marktrijp produkt. Het is nodig dat 
die nu zo snel mogelijk in serie ge
bouwd gaan worden. Maar ~t gebeurt? 
Bij de plannen van E.Z.is sprake van 
40 grote molens. En die grote molens 
zijn nog volop in ontwikkeling. Bij 
de eerste serie zal de kostprijs zes 
mi l j oen gulden zijn, terwijl de ren
dabele prijs rond twee mi)joen hoort 
te liggen. Daar moet vier miljoen 
per stuk bij, dan kun je uitrekenen 
hoe snel je op die manier door het 
beschikbare geld heen bent. 
En tens.lotte is er dan nog het punt 
dat aan verbruikerszijde het vooral 
de elektriciteitsbedrijven zijn, 
die een belangrijke vinger in de 
pap krijgen. Oe ervaring heeft ge
leerd dat die over het algemeen 
niet zo goedkoop werken. Toch zul
len zij het nu vooral zijn die be-

15 



palen waar de molens komen en hoe 
snel het totaal beschikbare subsidie
bedrag op zal zijn. Het is bijvoor
beeld volstrekt onduidelijk op wat 
voor manier de verenigingen van kol
lektieve windmolenbezitters aan de 
bak kunnen komen, of fabrikanten die 
zelf iets neer willen zetten. Per
spektieven in die sektor worden niet 
beter dan ze waren. En ze waren niet 
goed. Zie bijvoorbeeld hoe het GEB 
in Rotterdam botweg nee kan zeggen 
tegen een plan van molenbouwer Bouma 
voor een windmolenparkje op de Maas
vlakte. 
En ook de teruglevering aan het net 
is nog volstrekt onvoldoende geregeld. 
Dat wacht in feite op de komst van de 
nieuwe elektriciteitswet. Die"zit al 
wel in de koker, maar het is nog niet 
geheel duidelijk wanneer die daar uit 
komt. 
Wat wij willen is dat er windmolens 
komen, en dat er voor iedereen dezelf
de mogelijkheden zijn om daar aan bij 
te dragen en mee te werken. Zoa 1 s de 
plannen nu zijn, zal dat beslist niet 
zo werken." 
- Kan het nog goed komen met de 

windenergie? 
K.B. :"Ik denk dat het nog steeds mo
gelijk is om rond het jaar 2000 voor 
2000 MW wind-vermogen te installeren. 
Misschien kom je een paar jaar later 
uit. Dat is niet zo belangrijk. Maar 
nu dreigt het totale streef-getal te
rug gebracht te worden naar 1000 MW. 
Dat moet voorkomen worden. 
Bij de uitvoering van het plan zou 
eerst volop gebouwd moeten worden aan 
de kleinere molens. Rond 1996 kun je 
dan voor 500 MW geïnstalleerd hebben. 
Vanaf 1990 kan begonnen worden met de 
serie-produktie van de inmiddels 
verder doorontwikkelde grote molens. 
Uiteindelijk zou er naar gestreefd 
moeten worden 1000 MW windvermogen in 
kleine en nog eens 1000 MW in grote 
molens te installeren. 
Het plan van E.Z. is een impuls en 
dat is prima. Maar er wordt vanuit ge
gaan dat de windmolen-industrie over 
5 jaar geheel zelfstandig verder kan. 
En dat lijkt me zeer de vraag. Dat kan 
alleen denk ik, als je er nu meer 
geld in pompt. Dat zou minstens om 
het dubbele bedrag gaan." • 
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De invloed van 
de politiek is 0,0 

De Anti Kernenergiebeweging (AKB) kan met een verkiezings
kampagne winnen, schrijft Sible Schöne in Splijtstop van 
december 1985. Hans de Jonge is het hier niet mee eens. 
Hij vraagt zich af wat het effekt van zo'n kampagne is. 
Een waarschuwing tegen een kanalisering van het verzet te
gen kernenergie. 

In Onderstroom nummer 3 jaargang 7 
(mei 1983) staat een artikel met de 
titel: "het failliet van de bewe
ging". Het is geschreven door Joost 
van den Broek en Sible Schöne en 
gaat over de Anti Kernenergie Bewe
ging na sept. '81. 
In sept. '81 werd Dodewaard ten twee
de male geblokkeerd. De schrijvers 
laden de schuld van het geweld bij 
deze aktie geheel op de schouders 
van de AKB.Bovendien beschouwen zij 
de blokkade van de centrale in 1980 
als een sukses door het ontbreken 
van geweld en de "positieve" publi
citeit. 
Deze stellingname is rijkelijk na
ïef, zeker ook als het inzakken van 
een beweging rechtstreeks wordt ge
koppeld aan die gewelddadige akties. 
(die overigens m.i. voor het groot
ste deel voor rekening van de poli
tie(k) komen). 
Veel elementen uit het artikel in 
Onderstroom zijn terug te vinden in 
het stuk van Sible Schöne in Splijt
stop. Zowel in 1983 als in het arti
kel van Sible van 1985 wordt met 
dezelfde woorden beweerd: "Er zijn 
duidelijke grenzen aan de macht van 
de beweging. Je kunt ontwikkelingen 
ter diskussie stellen, aan de hand 
van een konkreet punt kun je de fun
damentele keuzes over de toekomst 
van de samenleving aan de orde stel
len ( ••••• ) Je hebt echter als bewe
ging niet de macht het besluit zelf 
te nemen. Dat doet de politiek. Met 
deze rolverdeling is meteen gegeven 
dat er altijd een spanningsveld is 
tussen beweging en politiek". Einde 
citaat uit 1983. 
Dit citaat is m.i. tle kern waarom 
het betoog van Sible draait: als be
weging moeten we ons op de verkie
zingen gaan richten, want in de po
litiek, daar worden de besluiten ge
nomen. Dus ga maar een half miljoen 
kranten drukken en organiseer een 
"daverende zeskamp" tussen de ves
tigingsplaatsen plus nog een aktie
week vlak vóór de verkiezingen. Dan 
heb je kans dat de mensen gaan na
denken. 

weggegooid geld 
Waarop moet je dan gaan stemmen? Het 
artikel en de verkiezingskampagne 
zijn geen stemadvies, maar er is 
geen partij waarop je met fatsoen 
kunt gaan stemmen met de kans op 
machtsvorming tegen kernenergie. Dus 
prakties is deze verkiezingskampagne 
onuitvoerbaar. Jammer dus van die 
honderdduizend gulden die beschik
baar worden gesteld voor deze kam
pagne, weggegooid geld. 
Bovendien beweer ik dat de politiek 
juist niet de besluiten neemt op het 
gebied van "technoligsche vernieuw
ingen". Het zijn juist de lobby's 
van het bedrijfsleven en van de 
verschillende ministeries die de 
lakens uitdelen. Dit wordt nog eens 
duidelijk geïllustreerd door de buit
gemaakte stukken uit het ministerie 
van economische zaken door "de Wraak". 
Je kunt stellen dat de pressiegroep 
met het meeste geld het bijna al
tijd wind in de politiek. 
Je kunt ook stellen dat het bedrijfs
leven, het militarisme en ambtelijke 
kringen plus hun baasjes van Agt en 
Kremers (bv) buitenparlementaire be
wegingen zijn met heel veel geld en 
publiciteitsmacht. Door middel van 
kruisraketten en atoomcentrales be
ogen zij nog meer macht en geld te 
ontvangen. Deze buitenparlementaire 
beweging kan door dreigementen de 
politiek precies naar de hand zet
ten: als jullie niet doen wat wij 
willen, dan brengen wij jullie ten 
val door kennis en kapitaal in het 
buitenland te investeren. Kijk maar 
naar de hoge gasprijzen en het "He
renakkoord" van ter Louw en de 
Shell en de Esso. 

zwalkende politiek 

Politiek, eenmaal in het zadel, 
zwalkt heen en weer tussen de ver
schillende pressiegroepen. De 
speudo-noodzaak tot nieuwe tech
nologiese ontwikkelingen wordt 
prioriteit nummer één. De ene poli
tiek probeert daar een sociaal 



sausje overheen te gieten en de an
dere politiek giet er een ekonomies 
sausje overheen. 
Vredeling koopt F 16 straaljagers 
en van Agt kruisraketten, de Rui-
ter koopt Patriot r~ketten en Wal
russen. Van Aardenne sjoemelt met 
Atoomcentrales. Niet omdat ze er ver
stand van hebben, weten zij veel hoe 
die dingen werken en wat je er aan 
hebt, nee zij kopen die dingen omdat 
ze zelf geen enkel inzicht hebben. 
Misschien is zo'n Walrus met een 
enkel simpel dieptebommetje te ver
nietigen, misschien draait zo'n gi
gawatt centrale enkel met verlies . 
Totale ondeskundigheid en inkompe
tentie maakt dus de politica(cus). 
Alleen machtige buitenparlementaire 
bewegingen zoals er zijn: bedrijfs
leven, ambtenaren, instellingen èn 
de AKB zijn de sturende krachten in 
.de politiek . De politiek zelf is nul 
komma nul. Waarom je dan nog richten 
op de politiek? Ik vind het je rich
ten op de politiek een misdadige 
misleiding. Misschien is daarom wel 
100.000 gulden beschikbaar terwijl 
de buitenparlementaire anti-atoom
lobby noodlijdend is. 
Voor de 'foute' pressiegroepen die 
de technologie in een bepaalde rich
ting dwingen (atoomenergie plus 
atoomwapens en andere atoomstaat-

maatregelen) is een bloeiende an
ti-parlementaire AKB een gruwel. 
Dat ze zich met politiek bemoei
en zal hun een zorg zijn. De poli
tiek is voor de industriële lobby 
een gemakkelijk te beïnvloeden ge
beuren. 

manipuleer mee 
Dè wasmiddelenreaklame heeft altijd 
sukses, ook in de politiek; NIEUW!! 
en BETER!!! -dan wordt het grif 
verkocht en gekocht. Dit geldt op 
alle nivó' s: onderwijs, computer
elektronika, legermateriëel, atoom
centrales, gezondheidszorg. Boven
dien zorgen deze lobby's goed voor 
zichzelf door meer winst, hogere 
salarissen en onkostenvergoedingen. 
En zo doet de politiek. 
Dus waarom moeten wij zo eerlijk 
blijven? Kantel toch je gasmeter 
tap stroom uit een lantaarnpaal o( 
zet een windmolen op je dak. Over
boord met . je schuldgevoel. Hou op 
met dat gepraat over het failliet 
van de beweging en pleng geen kro
kodillentranen over de "mooie" Do
dewaardblokkade in september 1980. 
Ikzelf vroor bijna dood en liep me 
een delirium tremens. Zo leuk was die 
aktie niet. Dodewaard '81 was veel 
leuker met die korte sprintjes. Daar-

door kreeg je het ook niet koud. Al
leen die lijfstraffen waren vervelend 
en dat traangas ook. 
Om klappen te voorkomen ben ik dan 
ook voor een toekomst met onnoemelijk 
veel kleine groepjes die samen min
stens net zo gemeen zijn als de lob
by's die met veel geld en macht de 
politiek manipuleren. 
Manipuleer mee! Bezet en saboteer! 
Voor de persberichten en de kranten 
zullen wel oplossingen gevonden wor
den . Ik ben daar in ieder geval niet 
bang voor. 

• Hans de Jonge 

(Hans is lid van de redaktie van het 
blad 'AFVAL') 
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Verdriet om België 
John Hontelez 

De nieuwe regering Martens heeft verk.laard de plannen voor 
een nieuwe kerncentrale in België goed te keuren. Het ge
beurt zonder massaal protest van de anti-kernenergiebewe
gers, vrijwel zonder politiek debat, haast achteloos, Ook 
de steenkolenlobby lijkt verslagen. 

De anti-kernenergiebeweging in Bel
gië heeft nooit de kracht gehad van 
die in Nederland, West-Duitsland of 
Denemarken. Sinds het begin van de 
zeventiger jaren verzetten mensen uit 
de milieubeweging zich tegen kern
energie. Eind zeventiger jaren was 
het verzet op het hoogtepunt. Grote 
demonstraties, vaak samen met neder
landse of franse groepen georgani
seerd, een uitgebreid politiek debat 
in het parlement, de ontwikkeling van 
alternatieve plannen. Delen van de 
belgiese vakbeweging keerden zich 
tegen (meer) kernenergie, evenals de 
vlaamse socialistiese partij en de 
Volksunie (geen ideologies broertje 
van de nederlandsP naamgenoot). Bo
vendien kwamen de belgiese groenen 
op, natuurlijk in een vlaamse par
tij, Agalev, en een waalse, Ecolo. 
Maar na 14 mei 1983, een demonstra
tie in Antwerpen, werd het stil. In 
de nederlandse pers drong nauwelijks 
meer iets door van verzet tegen 
kernenergie in België. En zelfs 
"Allicht", ons Zuid-nederlandse 
zusterblad, vond in 1985 slechts 
eenmaal een reden over België te 
schrijven. 
Maar België is om de hoek. En we 
zijn er meermalen wezen demonstre
ren. Voor niks? 
Een overzicht van de stand van za
ken, o.a. met behulp van Homme Jans
ma, medewerker van de Verenigde Ak
tiegroepen Kern Stop (VAKS) in Ant
werpen. Geen vrolijk verhaal. 

70% kernenergie 

Afgelopen jaar zijn de kerncentra
les Doel-4 en Tihange-3 in gebruik 
genomen. Beide 980 MW. Hiermee komt 
het aantal draaiende kerncentrales 
op zeven. Bij elkaar, 5500 MW of 
41,6% van het totale vermogen van 
de belgiese elektriciteitscentrales. 
Volgens het VAKS zullen die kern
centrales, als alles goed gaat, ech
ter 70 %of meer van de elektrici
teit gaan leveren. Dat is zo hoog 
dat de kerncentrales niet meer uit
sluitend als basislast gebruikt 
kunnen worden. 
NOOT: Met basislast wordt bedoeld; 
centrales die (tenzij dat vanwege 
mankementen of andere techniese re
denen onmogelijk is) kontinu worden 
ingezet. Kerncentrales zijn daarvoor 
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aangewezen, overal in de wereld, om 
twee redenen: 
Vergeleken met andersoortige elek
triciteitscentrales zijn de vaste 
kosten (afschrijving bouwkosten, 
personeel e.d.) van kerncentrales 
erg hoog, de variabele kosten 
(splijtstof) laag. Hoe meer produk
tie, hoe lager de stroomprijs dus. 
Dit geldt veel minder voor bijv. 
olie en gascentrales. Daar is de 
brandstofprijs doorslaggevend. Een 
andere reden is dat kerncentrales 
niet onmiddellijk op vol vermogen 
zijn te brengen of af te schakelen. 
(einde Noot). 
Want evenals overal elders, is ook 
in België de elektriciteitsaan
vraag niet konstant. Dat betekent 
dat de 7 kerncentrales bij elkaar 
's nachts en in weekeinden vaak meer 
produceren dan nodig is. Men is dan 
ook begonnen met het "moduleren" van 
de kerncentrales. Eén of meer kern
centrales worden in de perioden 
met lage afname stilgelegd of op 
halve kracht gebruikt. 
HOMME: "Als je uitgaat van stabili
satie van de elektriciteitsaanvraag, 
wordt dat nog een dure zaak. De ver
halen van de goedkope kernenergie 
kloppen dan zeker niet meer." 

atoomlobby rust niet uit 

Maar het blijft niet bij die 7 cen
trales. België neemt voor 25 % deel 
in Chooz B1, een Franse centrale aan 
de Maas, vlak bij de belgiese grens. 
Vanaf 1991 moet die aan België 348 
MW leveren. Er zijn ook plannen voor 
Chooz B2, met dezelfde belgiese deel
name en hetzelfde vermogen. Maar de 
Fransen hebben dit op de lange baan 
geschoven. Op z'n vroegst wordt 
daarover in 1988 besloten. Tot de 
afspraak met Frankrijk hoorde ook 
het bouwen van Doel-5, waaraan de 
Fransen weer voor 50 % deelnemen. En 
die kerncentrale, nu N8 genoemd, 
duikt op in het "Uitrustingsp'tan 
85-95" van de elektriciteitsbedrij
ven. De N8 mpet tussen 1995 en 1998 
in bedrijf komen, afhankelijk van de 
ontwikkeling van de elektriciteits
aanvraag. Althans wat de Belgen be
treft. Het ziet er naar uit dat de 
Fransen geen belangstelling meer 
hebben voor N8. 
Dit plan werd in maart 1985 aan de 

regering gepresenteerd. Na maanden
lang uitstel lijkt de kogel nu door 
de kerk. 
HOMME: "Er zijn nog twee zaken te 
regelen voordat het definitief "ja" 
wordt. De vestigingsplaats moet be
kend zijn en er moet een alterna
tief gezocht worden voor de franse 
deelneming. De vestingsplaats Doel 
is niet meer zo vanzelfsprekend. 
Vijf kerncentrales is een enorme 
koncentratie, met het risiko dat 
bijv. storingen in de hoogspannings
leidingen niet meer door de rest van 
het land kunnen worden opgevangen. 
De elektriciteitsbedrijven neigen er 
toe een andere plaats te kiezen. 
Meest waarschijnlijke plaatsen zijn 
Nieuwpoort en Diksmuiden, beide aan 
de Noordzee. Er kan dan gebruik ge
maakt worden van zeewater voor de 
koeling." 

nederlandse deelname nodig 

HOMME: "Het franse bedrijf EDF is 
niet meer geïnteresseerd in deelne
ming. En de N8 is voor België alleen 
te duur en te groot. Er zijn nu ge
heime onderhandelingen bezig met de 
NV SEP over nederlandse deelname of 
gegarandeerde afname van de helft 
van de stroom!" 

België heeft nog eigen mijnen, in 
Limburg. Die voorzien ong. 45% 
van de binnenlandse behoefte. Maar 
het zijn dure kolen. Er moet veel 
geld bij. De belgiese regering gaf 
in 1983 bijna 7 miljard BF subsidie, 
de EG nog eens 1 miljard. De EG 
houdt daar per 1 juli 1986 mee op en 
wil alleen nog meebetalen aan sane
ring. En de belgiese regering is 
steeds minder bereid te subsidiëren. 
De mijnwerkers zien hun werkgelegen
heid in gevaar gebracht. In Limburg 
kwam een breed KOZenfront in aktie, 
met als een van de eisen dat de 
elektriciteitsbedrijven meer op 
steenkool zouden overgaan. Bij voor
keur met wervelbed-installaties, 
want die zijn geschikt voor "afval
kolen" (met een zeer hoog asgehalte). 
Die beweging leidde in 1983 zelfs 
tot gezamenlijk optrekken van de 
mijnwerkersbond en de anti-kernener
giebeweging. De elektriciteitsbe
drijven hebben hun kernenergieoptie 
doorgezet. In het Uitrustingsplan 
komt slechts één wervelbedinstalla
tie voor van 105 MW. En het ombouw
programma (van olie/gas naar kolen) 
is onlangs beëindigd. 

In Mol staat een werkeloze opwer
kingsfabriek. Vroeger heette die 
Euroahemia, onderdeel van Euratom. 



Sinds de belgiese overheid en elek
triciteitsbedrijven de fabriek over
namen is de naam in Betgoprocess 
veranderd. In 1982 besloot het par
lement tot de heropening van dit 
bedrijf. Op voorwaarde dat er een 
goede kosten-batenanalyse op tafel 
zou komen. 
HOMHE: "Die analyse is er allang, 
maar is geheim gebleven. De openba
re konklusies zi.jn optimisties, maar 
bl i jkbaar zijn de elektriciteitsbe
drijven niet overtuigd. Het wordt 
meer en meer zeker dat Belgoprocess 
niet meer open zal gaan. De knoop 
wordt waarsch,ijnl ijk niet doorge
hakt omdat dan de elektriciteitsbe
drijven over hun dee.lname aan Belgo
process zullen willen heronderhande
len. Dat kan de overheid flink geld 
kosten. De elektriciteitsbedrijven 
zijn alleen maar getnteresseerd in· 
de splijtstofopslagbasins op het 
Belgoprocess-terrein. Die bassins 
worden momenteel zelfs uitgebreid. 
De belgiese kerncentrales hebben 
een gezamenlijk opwerkingsverdrag 
met La Hague van totaal 400 ton. Ze 
produceren echter zo'n 150 ton per 
jaar. De meeste gebruikte splijt
stof moet dus in België opgeslagen 
blijven. De opslagfaciliteiten in 
Doel zijn binnenkort volledig in 
gebruik. Dan moet Mol uitkomst 
bieden." 

once through 
HOMME: "De elektri-citeitsbedrijven 
willen van opwerking af. Het is te 
duur. Ze neigen naar de "once
through cyclus". Uit spijtstofstaven 
in een keer zoveel mogelijk energie 
halen en ze niet meer opwerken. Door 
de staven anders samen te stellen 
kan· dat tegen 2000 een verdubbelde 
energieopbrengst betekenen. De lite
ratuur (het franse rapport Castaing 
bijv. ) spreekt over de mogelijkheid 
van een vertienvoudiging, met 
splijtstofstaven die er 10-15 jaar 
in kunnen blijven zitten, en af en 
toe herschikt worden. Westinghouse 
en Mitsubishi zijn daar hard aan be
zig . De proeven met opslag van hoog 
radioaktief afval in de Kempen moe
ten dan wel helemaal over gedaan 
worden. Splijtstofstaven opbergen 
is weer een andere klus dan het op
slaan van materiaal uit opwérkings
fabri eken . " 

perspektleven 
HOMME: "De afgelopen verkiezingen 
waren desastreus. Kernenergie was 
geen item. Het kolenfront heeft in 
Limburg de regeringspartijen welis
waar aan een nederlaag geholpen, 
maar dat kwam nationaal niet hard 
genoeg aan . Rechts bleef in het 
zadel. De kernenergie gaat voorlo
pig door. Als de nieuwe kerncentra
le in Doel gepland wordt , zie~ we 
nauwelijks mogelijkheden in aktie 

de kerncentrale bij Doel 

te komen. Een nieuwe vestigings
plaats biedt wellicht meer perspek
tief voor lokaal verzet. 
We r ichten ons momenteel vooral op 
de afvatprobtematiek. Regelmatig 
zijn er akties tegen t ransporten 
van Doel naar La Hague. In novem
ber nog hielden we een transport 
bij Doel een uur op. Onze eis daar
bij is dat de kontrakten met La Ha
gue worden opgezegd. Opwerking is 
gevaarlijk, het transport is ge
vaarlijk en de hoeveelheid afval 
die dan weer terugkomt is alleen 
maar groter geworden. We zijn van 
plan de transporten van Doel naar 
Mol nog krachtiger te bestrijden. 
Binnenkort worden bovendien de 
eerste selektiekriteria bekend ge
maakt voor een dumpplaats voor 
lichtradioaktief afval. Sinds Bel-
9ië niet meer in de Noordzee stort 
(1983) wordt dit in Mol opgeslagen. 
Men wil het nu ondiep onder de grond 
bergen , welli cht in klei. Bovendien 
wil men met grotere vaten gaan wer
ken . De maximale straling aan de 

buitenkant zou van 1 Rem naar 25 Rem 
verhoogd worden. Dat betekent echter 
een enorme toename van de beheersri
siko's. We gaan hier tegenin . " 
De VAKSmaakt studies, informeert 
partijen, vakbonden e.d. Maar het is 
zeer moeilijk. Er is geen animo voor 
energiebesparing, want België stikt 
in de energie. De elektriciteitsbe
drijven zijn partikulier en adverte
ren voor meer verbruik. Warmte
kracht wordt tegengewerkt door de 
elektriciteitsbedrijven. Daardoor 
is het al bijna verdwenen. Er is 
tot 1995 slechts voor 70 MW aan 
stadsverwarming voorzien in het Uit
rustingsplan (in Nederland tot 2000 
1885 HW). 
HOMME: "In Nederland hebben zich 
zelfstandige energiebesparingsbe
langen ontwikkeld, adviesburo's en 
bedrijven die daarmee hun brood ver
dienen . Energiebesparing is daardoor 
niet zo makkelijk uit het beleid te 
schrappen. Die wortels heeft een mi
li euvri endeli jk energiebeleid in+ 
België nooit gekregen." • 
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Dure stroom uit Borssele 

Hoewel de stroom uit de kerncentrale Borssele steeds duur
der wordt, pleit de Zeeuwse Energiemaatschappij voor nieu
we kerncentrales, omdat die goedkope stroom zouden leve
ren. Maar de ontwikkelingen op de energiemarkt wijzen 
ju i st op een toenemend prijsnadeel voor kernenergie. We
derom blijkt dat het pleidooi voor nieuwe kerncentrales 
niet gebaseerd is op reële argumenten. 

Herman Damve 1 d 

De kerncentrale te Borssele is ei
gendom van de Provinciale Zeeuwse 
Energie Maatschappij (PZEM). Deze 
kerncentrale wordt een steeds zwa~r
dere last, zo blijkt uit de nota 
"Begroting 1986" van de PZEM. In 
deze nota staat dat de PZEM in 1984 
een winst uit de verkoop van stroom 
heeft gemaakt van 60 miljoen. In 
1986 wordt echter een verlies ver
wacht van 5 miljoen. Dit verlies 
loopt op tot 32 miljoen in 1989. 
Volgens de PZEM i~ er sprake van een 
"ongunstige ontwikkeling van de 
elektriciteitssektor", die niet ge
heel rechtgetrokken zal worden door 
een verhoging van de tarieven met 3 
procent in 1988 en 1989. 

hoge Investeringen 
Hoe komt het dat de PZEM verlies op 
stroomverkoop verwacht? Volgens de 
nota Begroting 1986 is een van de 
oorzaken een vermindering van het 
verschil in prijs tussen de brand
stof van de kerncentrale en van 
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overige centrales. Een andere re
den voor de verslechtering van het 
bedrijfsresultaat vormen de "voort
gaande investeringen, in het bij
zonder ten behoeve van de kerncen
trale". Er moeten telkens nieuwe 
i nvesteringen gedaan worden voor de 
kerncentrale , en die gaan steeds 
zwaarder op de financi~le resulta
ten drukken. Immers, die investe
ringén moeten volgens de PZEM over 
een steeds kortere termijn worden 
afgeschreven, waardoor de jaarlijk
se afschrijvingen groter worden. 
In de loop van de jaren is er heel 
wat ekstra in de kerncentrale Bors
sele geïnvesteerd. Uit gegevens 
vanaf 1981 blijkt dat het om een 
totaalbedrag van 340 miljoen gaat. 
De oorspronkelijke investeringskos
ten van de kerncentrale waren 300 
mi ljoen gulden. Uit de omvangrijke 
investeringen die nog steeds worden 
gedaan, volgt dat de bouw van Bors
sele eigenlijk nog steeds niet klaar 
is, dat er nog steeds wi jzigingen 
aan worden gebracht. Uit de Begro-

ting voor 1986 blijkt dat de PZEM 
voor 60 miljoen nieuwe dingen aan wil 
schaffen. Zo moet de procescomputer 
vervangen worden (kosten 29 miljoen) 
en moeten de bovenste kernondersteu
ningsstiften gerepareerd worden (kos
ten 15 miljoen). 

duurdere atoomstroom • 
Oe kosten van de stroom uit Borssele 
zijn onder invloed van het bovenge
noemde de afgelopen jaren sterk ge
stegen. Voor 1986 worden kosten van 
ruim 7 cent per kilowattuur verwacht. 
Dit is, gekorrigeerd voor inflatie, 
een stijging van 30 % sinds 1980. 
Toen waren de kosten 4,4 cent per 
kilowattuur. Daar komt nog bij dat de 
PZEM in haar berekeningen een aantal 
kosten zoals opslag van radioaktief 
afval en ontmanteling van de kern
centrale onderschat. De ontmanteling 
bijvoorbeeld zou volgens de PZEM 
100 miljoen gulden kosten. Dit is 
wel erg weinig als we het vergelij
ken met zeer recente cijfers uit 
Amerika dat de ontmanteling van de 
kerncentrale Humboldt Bay, die ook 
nog een stuk kleiner i s dan Borssele, 
500 miljoen dollar (bijna 1,5 mil
jard gulden) kost. Bovendien wordt 
de kerncentrale op een onjuiste ma
nier afgeschreven. namelijk tegen de 
historiese kostprijs. Dit is de 
prijs die de kerncentrale in het 
verleden heeft gekost. De PZEM wil 
echter een nieuwe kerncentrale in 
Borssele er bij. Dat heeft tot ge
volg dat de bestaande kerncentrale 
tegen vervangingswaarde zou moeten 
worden afgeschreven. Dat is de waar
de die de nieuwe kerncentrale verte
genwoordigt. En omdat kerncentrales 
aanzienlijk in prijs zijn gestegen, 
levert afschrijving tegen vervang
ingswaarde een hoger bedrag op dan 
afschrijving tegen historiese kost
prijs. Volgens de pro-kernenergie 
kommissie Beek is die stijging 3,7 
cent per kilowattuur. Samen met ge
noemde stijging van de kostprijs 
vanwege hogere ontmantelingskasten 
en dergelijke. komen we op een 
prijs van stroom uit Borssele van 
13 cent per kilowattuur . Dit staat 
tegenover een gemiddelde opbrengst 
uit stroomverkoop van ruim 12 cent 
die de PZEM in 1986 verwacht . 

prf)a ten opzichte van kolen 

Oe PZEM wil nieuwe kerncentrale(s) 
te Borssele omdat die goedkope 
stroom zouden leveren. Dat staat in 
een nota van 24 oktober j.l. Oe PZEM 
heeft uitgerekend dat stroom uit 
kernenergie zelfs nog iets goedkoper 



is dan volgens een studie van minis
ter Van Aardenne. Dit komt o.a. 
doordat de PZEM een lagere inflatie 
veronderstelt. Wat betreft de kosten 
van een koleAcentrale neemt de PZEM 
de cijfers van de regering over. zo
als die in januari 1985 gepubliceerd 
zijn. Maar de PZEM verontachtzaamt 
dat zich in die cijfers aanzienlijke 
wijzigingen hebben voorgedaan. In 
een nota van minister Van Aardenne 
van 21 augustus stelt de minister 
dat hij een kolenprijs verwacht die 
aanzienlijk lager is dan hij aannam 
in januari 1985. De minister drukt 
deze kolenprijs uit in dollars. De 
vraag wordt nu: wat wordt de prijs 
in guldens? Van Aardenne neemt een 
dollarkoers die veel te hoog is, nl. 
!3,40 in t985 en f3,t0 in het jaar 
daarop. Het Centraal Plan Buro. een 
belangrijk adviesorgaan van de rege
ring. gaat voor de lange termijn uit 
van een dollarkoers van !2,50 tot 
!2.75. Als we een koers van !2.75 
nemen en daarmee gaan berekenen 
hoeveel de stroom uit kolen kost, 
dan is het resultaat een aanzien
lijke vermindering van de prijs. 
Zelfs zover dat die stroom goedko
per wordt dan de stroom uit de kern
centrale (zie tabel I). Daarbij zien 
we nog af van onderschatting met 

Tabel t Kosten kernenergie Kosten ko 1 en 
PZEM regering regermgstudie Damt Dam2 

kapitaal kosten 7,8 8,5 4,6 3,7 4,2 
onderhoud/bediening 2,1 1.6 1 ,6 1 ,6 t ,6 
brandstofkos~en ~&2- 5 t tO 8 5 5 6 3 
totaal t3.5 TS!2 --l-7!ö Tö!s 12!;-

Tbelichting: 
De kosten van kolen zijn volgens Van Aardenne in t995 reëel 50,t dollar 
per ton. dat wil zeggen !137,6 gulden per ton. In prijzen van t994 komen 
we dan op 180 gulden per ton; daarbij houden we rekening met een inflatie 
van 3% per jaar. Een kolencentrale heeft per jaar bij een vermogen van 
600 MW t,2 miljoen ton kolen nodig. De kolenkosten bedragen dan: 2t6 mil
joen gulden per jaar. De kolencentrale levert bij een belastingfaktor van 
75% (Damt) ruim 3,9 miljard kWh per jaar. Daar volgt uit dat de kosten 5,5 
cent per kWh zijn. Bij 65% (Dam2) zij"n de kosten uit kolen t2,t cent/kWh, 
dat wil zeggen ook dan lager dan kernstroom. Wat betreft kapitaalskasten van 
kolencentrales zijn de gegevens van Van Aardenne overgenomen. De cijfers 
voor .kernenergie zijn overgenomen uit de nota's van PZEM en regering. Die 
cijfers zijn. naar o.a. de Bezinningsgroep Energiebeleid heeft uitgere-
kend een cent of 5 te laag. Dat maakt kolen nog voordeliger dan kern
energie. 
Damt=Damveld 1 
Dam2=Damve 1 d 2 

waarschijnlijk een cent of 5 van de 
prijs van de atoomstroom. Doordat de 
PZEM geen rekening houdt met de 
laatste ontwikkelingen op het ge
bied van de kolen wordt ten onrechte 

de indruk gewekt dat kernstroom 
goedkoop is. Ook hier weer blijkt 
dat het besluit om nieuwe kerncen
trales te bouwen niet gebaseerd is 
op reële argumenten. • 

Lauwe reacties op aardgasonthullingen 
In de vorige Splijtstop publiceerden 
we een aantal citaten uit ambtelijke 
stukke waaruit onder andere bleek dat 
het ministerie van Ekonomiese Zaken 
het aardgas snel wil verkopen om de 
politieke haalbaarheid van kernener
gie te vergroten. Ook het verhaal 
dat de gasprijs voor kleinverbrui
kers is gekoppeld aan de prijs van 
huisbrandolie. kon met deze onthul
ling definitief naar het land der fa
belen verwezen worden. Toch waren de 
reakties op deze en andere onthullin
gen nogal lauw. 

In de Tweede Kamer greep de PSP. bij 
monde van Fred van der Spek, de pu
blikatie in Splijtstop en Bluf! aan 
om een spoeddebat over de kwestie 
aan te vragen. Dat debat vond plaats 
op t2 december jl. Van Aardenne ver
schuilde zich achter het feit dat 
het hier ambtelijke notities betrof 
en dat een minister niet verantwoor
delijk kan worden gesteld voor de 
losgeslagen fantasiën van zij ambte
naren. zolang die niet tot officiêel 
beleid leiden. Hij ontkende dat er 
enig verband bestaat tussen het gas
en kernenergiebeleid en daarmee was 
de politieke kous af. 

Een groot deel van het debat ging 
verder over de Spierenburg-norm. Van 
Aardenne ontkende dat de laagte van 
de gigantenregeling de hoogte van de 
kleinverbruikersprijs bepaalt. Hij 
hield bij hèög en laag vol dat de 
gasprijzen voor grootverbruikers 
zijn gekoppeld aan de stookolieprijs 
en de kleinverbruikersprijs aan die 
van huisbrandolie. De gigantenrege
ling (die speciale regeling die de 
t20 energievreters in Nederland ge
reduceerde tarieven geeft) zou hier 
helemaal buiten staan. 
Hij weigerde echter om de gascon
traGten met het buitenland openbaar 
te maken. Dus de prijs waarvoor het 
Nederlandse gas verkocht wordt. en 
die de gemiddelde hoogte van de bin
nenlandse prijzen zou bepalen. is 
nog steeds geheim. 

Dat is voor de VEGIN reden geweest om 
een jaar terug een juridie.se procedu
re tegen de staat te beginnen. De 
VEGIN vindt dat die exportprijs wel 
openbaar moet zijn. Desgevraagd zei 
deze organisatie van gasdistributie
bedrijven niet veel met de onthulde 
ambtelijke stukken te zullen doen. 
De VEGIN vindt het niet makkelijk om 

Madeleen Helroer 

van gestolen stukken gebrui.k te maken 
en bovendien staat er volgens haar 
niet veel in. "We weten allang dat de 
koppeling van de kleinverbruikers
prijs aan die van huisbrandolie een 
smoesje is. Daarom zijn we ook die 
bodemprocedure gestart". 

Konsumentenkontakt, die eerder veel 
aandacht schonk aan de gasprijsver
hogingen heeft in de laatste Koop
kracht kort de inhoud van de buitge
maa.kte stukken bekend gemaakt. De or
ganisatie heeft zelf met de stukken 
niets ondernomen. Op de publikatie 
in Koopkracht zijn geen reakties ge
komen. "We krijgen wel reakties op 
de gasprijsverhoging van mensen die 
het niet meer kunnen betalen." 
Het Centrum voor Energiebesparing 
tenslotte heeft de stukken nog niet 
bestudeerd. Ze verwacht met de stuk
ken wel iets te kunnen doen in de 
wandelgangen, maar daar heeft ze 
zich de afgelopen maanden niet opge
.houden. • 
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Nieuwe procesvoerder 
tegen Kalkar 

We konden het droevige bericht nog 
op de achterkant van de vorige 
Splijtstop meenemen: Boer Maas heeft 
besloten te verhuizen. Zijn juridie
se stri-jd tegen Kalkar moet hij 
daarvoor opgeven. 
Maas heeft al vroeg tegen de Neder
landse en Westduitse Kalkargroepen 
gezegd dat hij en zijn familie niet 
meer bij de reaktor willen blijven 
wonen als die in gebruik is gesteld. 
Zij voelen zich dan niet meer veilig 
daarom tenslotte heeft Maas de 
kweekreaktor willen tegenhouden. 
Maar bovendien raakte hij zwaar te
leurgesteld in met name de SPD. Die 
partij heeft weliswaar de laatste 
tijd herhaaldelijk laten weten het 
Kalkarprojekt tegen te willen hou
den, maar Maas wi 1 daden zien .• Hij 
wilde niet het risiko lopen dat de 
centrale draait en hij niet meer 
weg kan. 
Er is maandenlang naar een oplossing 
gezocht waarbij Maas door zou kunnen 
gaan met procederen. Als hij zijn 
land zou kunnen verkopen en zijn 
huis behouden, dan zou hij ergens 
anders (voor zijn zoons) een nieuw 
bedrijf kunnen starten, maar offi
cieel nog bewoner zijn van het oude 
huis, en dus belanghebbende. Alle 
pogingen zijn gestrand. Vooral om
dat de bestemming van het gebied 
onzeker is. Er zijn (vage) plannen 
om rond de kweekreaktor een groen
zone aan te leggen. Daardoor zou 
Maas z'n land geen agrariese be
ste~ning meer hebben en was het 
voor boeren dus oninteressant. 
Enkele bedrijven die er grind wil-

stem 

bijeenkomst van de kampagne 'stem te
gen kernenergie, kies voor het milieu 
is succesvol verlopen. De 40 à 50 
aanwezigen, vooral vertegenwoordig
(st)ers van plaatselijke en regionale 
groepen konden zich goed vinden in de 
opzet van de kampagne. In bijna alle 
delen van het land zijn de eerste re
gionale bijeenkomsten al gepland. 
Naast het landelijk sekretariaat bij 
Milieudefensie zijn een 15-tal regiona
le steunpunten gevormd. Ook zijn vijf 
landelijke werkgroepen opgericht: 
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den winnen trokken zich terug om
dat de gemeente Kalkar geen zeker
heid wilde geven over de nodige ver
gunningen. De SPD-regering van de 
deelstaat Nordrhein-Westfalen wil
de geen vinger uitsteken. Dat valt 
haar te verwijten, ten eerste om
dat zij met de plannen voor een 
"groenzone" de verkoop bemoeilijk
te, ten tweede omdat diverse (SPD) 
ministers, konform het partijstand
punt, het laatste half jaar keer op 
keer verkondigden alles eraan te 
willen doen om Kalkar te stoppen. 

Uiteindelijk bleek de enige kandi
daat-koper de Kraftwerk Union (KWU) 
te zijn, de belangrijkste bouwer van 
de kweekreaktor. De bedoeling van de 
KWU was duidelijk: de lastige Maas 
moest ophouden met zijn processen. 
Er was dus geen sprake van het aan
houden van het huis. Maas moest elk 
belang met de regio doorsnijden, op
houden met zijn processen. Uiteinde
lijk is Maas op dit aanbod ingegaan. 
Hij heeft een gangbare prijs gekre
gen voor zijn bedrijf. Hij en zijn 
gezin verlaten een gebied waar hun 
familie generaties lang mee verbon
den was. 
De anti-kernenergiebeweging in 
West-Duitsland en Nederland kan al
leen dankbaar zijn voor wat Maas de 
afgelopen 13 jaar heeft gedaan. Hij 
is een uiterst belangrijke schakel 
geweest in het verzet tegen Kalkar. 
Zijn processen waren de aanjagers 
van een steeds grondiger weten
schappelijke kritiek, en een vast 
punt in het maatschappelijk verzet. 

Maas gaat weg, het procederen gaat 
·verder. Op 10 januari maakte Willi
bald Konisch, leraar uit Wissel 

-De werkgroep materiaal, die de 
krant en het affiche·gaat maken en 
zonodig ook ander materiaal; 

- De werkgroep akties, die tot doel 
heeft via een aantal akties lande
lijke publiciteit te maken voor de 
kampagne; 

- De werkgroep publiciteit. Deze 
groep moet zorgen voor artikelen 
over de kampagne in allerlei bla
den. Bovendien moeten deze mensen 
een politieke diskussie over de 
kampagne van de grond proberen te 
krijgen. 

- De werkgroep scholing. Deze groep 
heeft tot taak scholingsbijeenkom
sten te verzorgen voor plaatselijke 
groepen, die bv. bij verkiezings
bijeenkomsten beslagen ten ijs wil
len komen; 

- De werkgroep financiën. Deze gaat 
nieuwe impulsen geven aan (een ver-

(vijf kilometer van de bouwplaats) 
op een perskonferentie in Düssel
dorf bekend dat hij de fakkel van 
Maas overneemt. Met steun, opnieuw, 
van de Kalkarprocesgroepen. Met 
steun ook van de GrUnen. Het is ju
ridiesonmogelijk dat hij de proces
sen van Maas overneemt. Die worden 
gestopt. Maar er moeten nog enkele 
zeer belangrijke vergunningen wor
den verleend: De zogenaamde "Ein
lagerungsgenehmigung", voor het 
laden van de mantel met kweekele
menten en het opslaan in het ge
bouw van de splijtstofstaven en 
vervolgens een of meer inbedrijf
stellingsvergunnin~en. Pas als die 
laatste vergunning(en) is afgege
ven wordt de kern geladen. Zoals 
in de vorige Splijtstop te lezen 
viel, heeft het vergunningverle
nende ministerie duidelijk gemaakt 
dat de kern van de bezwaren die 
Maas inbracht in de processen, na
melijk de ontoereikende reaktor
veiligheid en de verandering van 
de reaktorkern, bij deze vergunningen 
opnieuw centraal kunnen komen te 
staan. Konisch kan dus de belangrijk
ste techniese bezwaren tegen Kalkar 
inbrengen en profiteren van het ja
renlange werk van met name de weten
schappers Dondereren Kollert, die 
Maas steunden. 

De juridiese strijd tegen Kalkar gaat 
dus verder. De financiële ondersteu
ning door de Stichting Kalkarproces 
ook. Die moet 50 % van de rest-kosten 
van Maas opbrengen, en de kosten van 
de nieuwe processen. Geld blijft dus 
nodig, Giro 77992, Amsterdam 

John Hontelez 

beterde versie van) de kettingbrief. 
Over êên belangrijk punt is nog geen 
besluit genomen. En dat is de vraag 
of er in de week van 6 - 13 april 
een landelijke manifestatie moet ko
men (een energiefestival of een 
lijsttrekkersdebat), of dat we ons in 
die week beperken tot het geven van 
een publicitair startschot aan de kam
pagne. Het hangt af van de menskracht. 
Eind maart, begin april als de uit
slag van de gemeenteraadsverkiezingen 
bekend is, zal nog eenmaal een lande
lijke voorbereidingsbijeenkomst 
plaatsvinden. 
Wie plaatselijk aan de slag wil of 
belangstelling heeft voor een van de 
werkgroepen kan kontakt opnemen met 
het sekretariaat, p.a. Vereniging 
Milieudefensie, Tweede Weteringplant
soen 9 1017 ZD Amsterdam tel. 020-
221366. 
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Een internationale AKB-vergadering besloot tot een aktiehandboek 
over nukleaire transporten 

AKB internationaal bijeen 
Van 15 tot 17 november kwamen 38 
kernenergietegenstand(st)ers ui t 12 
landen bijeen in Maastricht om in
formatie uit te wisselen en te over
leggen over kampagnes tegen radioak
tief afval, transport van nukleair 
materiaal en export van atoomtechno
logie. Ook wisselde men ideeën uit 
over kampagnes voor alternatieve 
technologie. De internationale ver
gadering was georganiseerd door 
WISE-Amsterdam. 
Een belangrijk resultaat van de bij
eenkomst was de beslissing om een 
intèrnationaal transport-aktiehand
boek samen te stellen. Nukleaire 

Plannen voor Brabantse 
duurzame energie getorpe
deerd 

Tot voor kort zag het er naar uit 
dat de Provinciale Staten in Brabant 
steun zouden geven aan plannen voor 
duurzame energie. De brabantse PPR 
had een initiatiefvoorstel ingediend 
waarin gepleit werd voor de oprich
ting van een stuurgroep Nieuwe 
Energie. Deze stuurgroep zou de in
t roduktie van duurzame energie moe
ten gaan stimuleren. Het benodigde 
geld kon volgens de PPR uit de gigan
tiese reserves van de PNEM onttrokken 
worden. 
In een kommissievergadering van 22 
november waren alle frakties , behal
ve de VVD, in grote lijnen akkoord 
gegaan. Het leek er op dat het voor
stel met steun van het CDA zou wor
den aanvaard . Maar wat blijkt nu: 

transporten bieden veel mogelijkhe
den om aktie te voeren tegen de 
atoomindustrie. Volgens het Inter
nationale AtoomEnergie Agentschap 
vinden er ter wereld jaarlijks meer 
dan 9 miljoen van dergelijke trans
porten plaats . 
De werkgroep kernafval besloot tot 
het maken van een soort basisboekje, 
waarin een kort overzicht moet komen 
van programma's voor kernafva lver
werking in zoveel mogelijk landen. 
Het boekje zal ook kaarten bevatten 
met bestaande en geplande opslag
plaatsen en verwerktngsinstallaties. 
WISE-Amsterdam zal deze uitgave ver
zorgen. Men wil in februari '86 
klaar zijn. (PvM) 

zonder veel blikken of blozen wordt 
het voorstel op de voltallige Sta
tenvergadering van 13 december met 
grote meerderheid verworpen door de 
VVD en ..... CDA. 
De kontendraaiers van het CDA zijn 
weer eens omgezwaaid. Het vermoeden 
bestaat dat de CDA-leden door de 
direkteur van de PNEM fors onder 
druk gezet zijn om hun sympatie met 
het voorstel Nieuwe Energie te laten 
varen. De PNEM was bij voorbaat al 
tegen het plan. Ze wi l geen cent 
weggeven uit haar reservepot van on
geveer 1 miljard gulden . Ook heeft 
de PNEM geen behoefte aan advies 
van een stuurgroep, zeker niet als 
daarin ook de milieu- en energiebe
weging deelneemt. Met andere woor
den: laat het allemaal maar over 
aan de PNEM. 
Met het voorstel Nieuwe Energie ge
beurt verder niets meer. (PvM) 

(bron: Wim Kersten in Allicht nr 1 
jrg 1986) 

Werknemers moesten 
anti-stralingspillen slikken 

Werknemers van de Hinkley Point 
kerncentrale in Somerset (Engeland) 
kregen op 29 november te horen dat 
ze anti-stralingstabletten in moesten 
nemen, tijdens een lekkage van 8 ton 
besmet gas. Het was de eerste keer 
in Groot-Brittanië dat deze noodpil
len ingenomen moesten worden. Er wer
den 500 van de werknemers /sters die 
de pillen slikten ziek, een nevenef
fekt als zulke tabletten op lege 
maag toegediend worden. Natuurl ijk 
verklaarde de 'Central Electricity 
Board' dat de hoeveelheid radioakti
viteit van het ontsnapte kooldioxide
gas "van geen belang" was. Het onge
val was het derde serieuze incident 
bij deze gasgekoelde kernreaktor in 
een maand tijd. 
(bron: WISE News Communicee 242, 
13-12-'85) 

Initiatief tot Basisgroepen
boek 
Een aantal mensen uit drie verschil
lende basisgroepen hebben het initia
tief genomen om eE:n boek te maken o
ver basisgroepen. Het is de bedoeling 
om een beschrijving te geven van de 
periode november '83 tot het heden. 
November '33 omdat dat de tijd was 
waarin voor het eerst de naam basis
groepen tegen kerngeweld en milita
risme opdook . We willen verscheide
ne aspekten van de beweging aan bod 
laten komen , zoals de diskussies 
over geheimhouding en bonzendom, mo
tivatie, organisatiestruktuur, de 
re.d.enen waarom iemand speciaal kiest 
voor het basisgroepenmodel etc, etc •. 
Hierbij vragen wij mensen uit de ba
sisgroepen om stukken over de eer
dergenoemde onderwerpen te schrijven 
en vóór 15 februari op te sturen naar 
Postbus 8094 6710 AB te Ede, o.v .v. 
basisgroepenboek. 

Nieuw sekretariaat 
Atoomvrijstaat 
De Stichting Atoomvrijstaat gaat een 
landelijk sekretariaat inrichten om 
haar bereikbaarheid te vergroten. Dit 
sekretariaat zal bestellingen afhan
delen, informatie geven, verzoeken 
tot voorlichting regelen, en perskon
takten onderhouden. Iedere werkdag 
bereikbaar van 1 tot 5 uur, op tele
foonnummer 020-165906. 
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