
EEN FOUTJE IS MENSELIJK NIETWAAR?
Zal het volgende ongeval a la Tsjernobyl pas over 1 m11joen
jaar gebeuren? Of krijgen we binnen enkele jaren alweer te
maken met zo'n uitzonderlijke toevalstreffer? We gaan In deze
Stopkontrakt na hoe groot of hoe klein de kansen zijn.

bet ook gebruikt in tientallen
Duitse, Franse, Engelse en
Amerikaanse centrales, zowel
ouderwetse als moderne .
Xans be r e k e ne n is moeilijk,
voor a l omdat men ve i l i ghe i ds 
gebreken in centrales het
l i e f s t verzwijgt. Voor
Tsjernobyl was berekend dat de
kans~mp::&1
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DE TSJERMOBYL

oaderzoek gebleken dat de
Russische centrales technisch
gezien even veilig zijn als de
Westerse . Nee, ik bedoel : even
onveilig. De centrale in
Tsjernobyl had wel degelijk
een veiligheidskoepel, maar in
elke centrale is zo'n e x t r a
omhulling "fake", wanneer het
gaat om een enorme explosie
als bij deze ramp. Het is nog
de vraag of bet grafiet bij
dit ongelUk een rol gespeold
beeft . In ieder geval wordt

kansberekeningen

Wat gIng er mis 1n Tsjernoby11
Volgens het Russische onder
zoeksrapport Is de ra mp
ontstaan door zes menselijke
bedieningsfouten. De meest
cruciale fout was het uitscha
kelen van het noodkoelsysteem.
Het reaktorvermoqen liep te
hoog op en er ontstond
waterstof. Deze waterstof
veroorzaakte de enorm e
explosie. Uit een nader
onderzoek van drie (beroemde)
journalisten blijkt dat er ook
sprake Is geweest van techni 
sche ?,ebreken (zie "De Tijd",
juni 86).

Hoe groot Is nu de kans dat
zo'n ramp in een Westerse
centrale gebeurt? Natuurlijk
roepen alle Westerse overheden
en hun "deskundigen" met luide
keel dat zo'n ongeval 1n hun
centrales niet kan voorkomen.
Neem bijvoorbeeld de direkteur
van de kerncentrale 1n
Dodewaard, Royaards; hij kan
n1et anders zeggen dan: "Wij
springen veel nauwkeuriger met
onze kerncentrales om dan de
Ru ••en". De centrale in
Tsjernobyl zou geen extra
veiligheidskoepel bezitten en
zou extra gevaarlijk zijn,
omdat er grafiet als moderator
(voor het afremmen van
neutronen) wordt gebruikt.
Inmiddels is er uit een
vergelijkend Amerikaans



be~ekent gevaar voor het
drinkwater (onder andeI'e'). :S:en
conclusie zou kunnen zijn: er
moet meer OndeI'Zoek komen naar
de veiligheid van kerncentra
les. Is misschien ook wel zo,
maar zolang er mensen in
centrales werken, kunnen ze
fouten. ,Eindconclusie: sluit
ze.

STROOMPIEKEN BEPERKEN
In de gemeente Naaldwijk hebben de elektriciteitsbedrijven .een
proef uitgevoerd om de hoogste pieken in het stroomverbruik te
beperken. De stroombedrijven leveren tot nu toe in principe op
ieder moment het door de verbruikers gevráagde vermogen, zo
ook de hoogst mogelijke stroomvraag# de zogenaamde pieken.
Deze pieken zijn echter van korte d~ur en de kosten om deze
stroompieken op te vangen zijnvelill hoger dan 4e gemiddelde
kosten. Dit komt doordat de centrales, die de pieken opvangen
steeds achter de hand -gehouden moeten wOI'den en alleen in
werking worden gesteld zodra de vraag hoger wordt. Deze
centrales hebben dus een laag rendement.

dus ( ••• ) Qat beide rampen zo
snel en zo vlak achter elkaar
gebeurd zijn. Gebeurd zijn? Ze
duren Dog voort! Want zelfs al
zou de kans op een omvangrijk
ongeluk inderdaad klein zijn,
de gevolgen blijven groot. En
dan nog, we hebben met veel
meer kerncentrales in de
weI'eld te maken dan f/t/n of
twee (ongeveer driehonderd).
De Amerikaansecontrole
commissie op kernenergie, de
NRC (Nuclear Regulatory
Commission ) schat de kans één
op twee dat de eerstkomende
twintig jaar in de Verenigde
Staten weer zoln groot ongeluk
als in Harrisburg gebe1,lrt.

wat er mis ging
Wat is er nu allemaal misge
gaan in de Westerse centrales?
Teveel om op te noemen. Alleen
al in 1983 hebben zich in de
Amerikaanse centrales 27
complicaties vooI'gedaan,
waarvan de ingenieurs de
oorzaak niet kond~n vinden.
Heel vaak moesten de centrales
stilgelegd worden. En dan
Europa: bij onze buren, de
Belgen, staat een kerncentra
le, Doel geheten, voortdurend
te lekken. De milieuschade is
onmeetbaar. Voor de Britse
opwerkingsfabriek Sellafield
(voorheen Windscale) geldt
hetzelfde. De Ierse Zee is dan
ook de meest besmette zee van
de hele wereld. In 1957 (nog
geen miljoen jaar terugJ is er
in diezelfde Sellafieldfabriek

De uitvoering van de proef was
als volCjt; bij ongeveer
tachtig huishoudens met een
wasmachine plaatste men een
speciale schakeleenheid.
Hiermee kon het Gemeentelijk
Energiebedrijf (GEB) de
wasmachines blokkeren tijdens
de pieken. De schakeleenheid
zorgde ervoor dat alleen bij
het inschakelen de wasmachine
werd stopgezet en niet tijdens
het wassen. Tegelijk met het
uitschakelen van de wasmachine
schakelde het tarief over op
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een ramp geb~urd. Over de
werkelijke gevolgen ervan is
zesentwintig jaar lang
gezwegen. Pas in 1983 kwam aan
het licht dat de hoeveelheid
vrijgekomen radio-aktieve stof
vijftig maal hoger was dan in
de onderzoeksrapporten stond
vermeld.
En Nederland, meneer Royaards?
In 1983 gebeurde er in
Borssele een bij na-ramp (I).
Alle vijf de kleppen van het
koelsysteem zaten vastgeroest
en de zesde en laatste klep,
met de hand bedienbaar, zat
vast aan een ketting. Het is
nog net goed gegaan, maar
wanneer het koelsysteem zou
zijn gesprongen door een te
hoge druk, zou dat een
keI'nsmelting tot gevolg hebben
gehad. Bij zo'n kernsmelting
kan de kern door de bodem van
de centrale smelten, vervol
gens raakt het grondwater
ernstig besmet. En dat

nachttarief, en dat gold
gelijk voor het overige
huishoudelijke verbruik. Dit
om de gebruikers tegemoet te
komen aan het ongemak.
Dit soort ontwikkelingen zijn
van belang voor de invoering
van windenergie en warmte
krachtkoppeling. stroom is
moeilijk in voorraad te
houden, zo kan er beter
ingespeeld worden op de
varierende produktie van
windturbines en warmtekracht
aggregaten.
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In de 2 voorgaande afleve
ringen zij n we ingegaan op
de kernenergiecyclus als
geheel en de gevaren van
straling. Radioaktief
materiaal doorloopt op zijn
weg van de uraniummijnen
naar de afvalopslagplaats
vele stadia. Al die stadia
leveren hun eigen gevaren.
Daarnaast is het transport
steeds weer gevaarlijk. En
bij iedere stap ontstaat
extra radioaktief materiaal
en extra straling.

"De atoomstroom is relatlef goedkoop,
alleen de bewaking valt een beetje
duur UI. t·••,~ ••,"

KERNMIS 111: DE OPWERKING
Een van de gevaarlijkste en schadelijkste aktiviteiten in de
splijtstofcyclus is de opwerking. Dit is de verwerking van
uitgewerkte splijtstofstaven uit de kerncentrale, oorspronke
lijk met de bedoeling er nog meer energie uit te halen. Uit
het afval van een kerncentrale wordt het nog bruikbare deel
gehaald. Tijdens de opwerking komen weer veel materialen in
aanraking met straling. Dat betekent grote hoeveelheden extra
afval en brengt grote risico'~ met zich mee. Technisch heeft
men het proces nog nauwelijks onder controle. Dat blijkt wel
uit de vele ongelukken die tijdens de opwerking plaatsgevonden
hebben.

Splijtstofstaven Z1]n in een
kerncentrale maar drie jaar
werkzaam. Daarna is de
concentratie van het splijt
bare uranium-235 te klein
geworden om nog een kettingre
aktie in stand te houden. Elke
staaf moet dus om de 3 jaar
vervangen worden. De opge
brande splijtstofstaven
bevatten echter nog wel wat
uranium-235. Er zit o ok
plutonium in dat ontstaan is
bij de kettingreaktie.
"Waardevol" materiaal, dat men
graag wil terugwinnen. Het
uranium kan weer gebruikt
worden in kerncentrales.
Belangrijker echter is het
plutonium: dit gaat naar de
snelle kweekreaktor en draagt
uiteindelijk bij tot de
produktie van kernwapens. Het
terugwinnen van dit materiaal
gebeurt bij de opwerking: een
proces met veel risiko's en
veel gevaren.
Dat begint al bij de opslag.
Want het verse kernsplijtings
afval is te radioaktief en
produceert teveel warmte om
direkt behandeld te worden.
Het moet minstens 3 jaar
opgeslagen worden. Die opslag
vindt plaats in enorme tanks
bij de opwerkingsfabriek. Die
bassins moeten voordurend
gekoeld worden omdat anders
het materiaal door de wanden
heen zal smelten. Dat betekent
pompen, leidingen en reserve
systemen, enz. Door de hoge
radioaktiviteit vindt er snel

roestvorming plaats. Die tast
de koelsystemen aan zodat het
materiaal regelmatig in nieuwe
bassins overgepompt moet
worden. Ook ontstaat door de
radioaktiviteit het zeer
explosieve waterstofgas. Dat
betekent dat er ook nog 'ns
voortdurend luchtverversing
plaats moet vinden. En als er
iets misgaat zijn de gevolgen

rampzalig. Volgens schattingen
zou op een afstand van 100 km
een stralingsbelasting
ontstaan van 15 tot 120 maal
de dodelijke dosis!

afval
Tijdens het verdere proces
worden uranium en plutonium
van het overige hoog radioak
tieve spul gescheiden. Tijdens
iedere handeling komt hierbij
extra radioaktief materiaal
vrij. De produktie aan hoog en
middélradioaktief afval wordt
zo enorm. Dit krijgen we
allemaal weer terug. Voor een
deel netjes verpakt en ook
voor een niet onaanzienlijk
deel via lozingen in hét
milieu. Naast planmatige
lozingen is veel besmetting



het gevolg van storingen. De
o n g e l u k j e s , lekkage s en
mankementen in bijvoorbeeld
Sellaf ie ld en La He qu e , de
engelse e n franse opwer k i ngs 
fabri eken . in de laatste 30
j aa r zijn niet meer te tellen .
Er kan bij e e n derg elij k
ingewikk eld proces veel
misgaan . Steeds weer komt er
da n een radioaktieve wolk o f
een sloot radioaktief water
vrij. en steed s weer r aken
werk nemers besmet . Ong evee r
eo, v a n a l le rad ioaktiviteit
die in de hele cyclus vr i j komt
i s afkomstig va n de opwerking.
En o ok Nederland levert een
bijdrag e aa n deze 8 0 \ : het
afval van Dodewaard gaat naar
Sellafield . dat v a n Borssele
naar La Hague .

kernwapens
Waarom zoud en ze t och die
o pw er king doe n? Het is
gevaarli jk en het is nauwe
lijks rendabel . De t echniek
word t no g l an g niet behee r st

en d e r e sultaten vallen tegen.
Steeds meer wordt e r afgez i en
van o pwerk i ng voor vreed z a me
e n e r gi eopwekk i n g . Maar het
levert wel plutonium . En
plutonium is bru i kba a r voo r
kernwapens . De relat i e tussen
k e rne nerg i e- i n d us t r ie e n de
o pbouw va n een kernwapenmacht
wordt maar a l t e d ui de l i j k al s
men ki jkt naar Frankrijk en
Engeland . Daar expl o iteert men
de installatie s van La Hague
en S ellaf iel d vooral ten
behoe ve van hun e i g e n atoom 
macht • Het e en kan eenvoud i g
n ie t zonder het ander en d e
opwerking sfabrie k i s e en
o nmisba re s cha kel . Opwerking
heeft eigenlijk al leen nog
ma a r een fun cti e in de
produktie van kernwapens.
Om de produktie va n plutonium
in de hand te houden is een
p ermanente e n uitgebreide
controle n od ig. Uit La Hague
i s al plutonium verdwenen voor
h o n d e r d en atoombommen . Er
lijkt s prake te zijn v a n e en
interna tiona le zwarte handel
i n plutonium , in atoombommen

I n kerncentrale s o n t s t a a t
plutonium-24 0 e n pu-239 .
Al leen het p u- 239 is
bruikbaar voor kernwapens.
Een minimale conce n t ra t i e
van 93' is daarvan vereist .
De opwerkingsfabriek haalt
zow e l plutonium met me e r
dan 93' p u -2 39 al s met
mi nd e r dan 9 3' ui t het
afval . Officieel mag al leen
plutonium u it mil itaire
c e n t ra l es voor kernwapen~

gebruikt word en . Maar b i j
controles d oor het Weens
atoombur o wo r d t g ee n
o nder s cheid g emaakt tussen
p lutonium me t meer o f
minder dan 93\ pu -239 . Er
wordt alle en gekeken o f e r
v o l d o en d e pluton ium komt
uit a f va l va n mi l i t ai r e en
c ivi e l e c entrales. Ver wis 
s eling i 'S d an e e nv o udi g :
pu- 24 0 uit mi li t air e
install a t i e s wordt toege 
s ch r eve n aan c i vi ele , e n
pu - 23 9 ui t c ivie le cen t r a 
l e s , ook u i t Do dewa a r d en
Bors s ele , wordt gebr ui kt
voor de pr od u kti e v a n
kernwa pens .

e i ge n l ij k . Zo zou plutonium
uit La Hague i n het gehe im aan
I sra e l geleverd zijn .
Dit b etekent d at strenge
ve i l i g he i d s ma a t r e ge l e n ve reis t
zij n. Beveiliging van instal
laties zal zeer streng moeten
zijn. Werk nemers e n i ede r met
wi e ze o mgaa n moeten i n de
gaten g e ho u de n worden .
Vr i jheden z ullen bepe rkt
worden, en spec iale politie
eenheden zi j n noodzakelijk . Zo
doe t de k ernenergie on s
langzaam maar zeker afglijden
na a r een politiestaat.



In juli heeft de deelstaatregering van Noordijn-Westfalen
geweigerd de laatste 2 deelvergunningen af te geven voor het
ingebruiknemen van de kweekreaktor in Kalkar. Dit heeft de
ingebruikname wel zeer twij felachtig gemaakt: naast de immer
aanwezige kans op een technische dood van Kalkar is er nu ook
een grote kans op een politieke dood.

KALKAR:TECHNISCHE
Of POLITIEKE DOOD?

De diskussie of we wel door
moeten gaan met kernenergie is
in Duitsland na Tsjernobyl
weer helemaal opgelaaid. De
Gruenen pleiten voor een
stopzetting en ook binnen de
SPD wordt er weer in die
richting gedacht. Het eDU
verwijt de SPD de vergunningen
voor Kalkar alleen geweigerd
te hebben om goede sier te
kunnen maken met de Gruenen.
In Nederland gingen de
reakties in dezelfde richting.
De PvdA wil zich wel neerleg
gen bij het Duitse weigeren
van de laatste vergunningen en
het verlies op Kalkar, voor
ons land zo'n 1,1 miljoen
gulden, op de koop toe nemen.
De VVD en het CDA hadden
meteen de mond vol om bij
Duitsland om een schadevergoe
ding te vragen. Zullen zij dat
ook doen als er na de inge
bruikname iets misgaat?
In principe kan de deelstaat
Kalkar niet tegenhouden. Zij
moet alleen kontroleren of de
vergunningen aan de veilig
heidsnormen voldoen.

onvolkomenheden
Dat er heel wat technische
onvolkomenheden z~jn is
duidelijk. Sind~ het eerste
proefdraaien zijn al tiental
len ongelukjes voorgevallen.
Zo lekte al bij een van de
eerste keren natrium weg uit
het koelsysteem. Op het dak
vatte dat vlam. De brandweer
probeerde de brand te blussen.
Met water (!!). Middelbare
scholieren leren al b~j hun
eerste scheikundelessen wat er
gebeurt als natrium met water
in aanraking komt: een
prachtige knal.
Ook zijn er struktuurfouten
ontdekt in het gietijzeren
rooster dat de brandstofstaven
op hun plaatsen moet houden.
Een verzakking van een paar
centimeter heeft al een Betha
Tait ongeluk tot gevolg. In
wetenschappelijke kringen
wordt al lànge tijd hevig van
mening verschild over de kans
op zo'n ongeluk en de gevolgen

ervan. Een Betha-Thait ongeval
is een serie ontploffingen,
die zich voordoen bij het
uitvallen van de natriumkoe
ling. De plutoniumkern
ontploft, maar door het
terugvallen ervan wordt de
massa opnieuw kritisch en
volgt een nieuwe explosie. De
commissie reaktorveiligheid
heeft vastgesteld dat 3 op de
1000 Betha-Thait ongevallen
tot verwoesting van het
reaktorgebouw kunnen leiden.
De commissie vond dat nog wel
aanvaardbaar. Na Tsjernobyl
kan men daarover van mening
verschillen.
Er zitten in het hele ontwerp
onvolkomenheden. Het veilig
heidssysteem is bijna perfekt.
Als een systeem faalt treedt
automatisch een ander in
werking. Zo heeft de noodkoe
ling 5 onafhankelijke systemen
die het bij falen over kunnen
nemen. Jammer is echter dat
alle 5 zelf gekoeld worden
door hetzelfde stikstofsy
steem. En als dat uitvalt valt
ook het hele prachtige
veiligheidssysteem in duigen.

achterhaald
Kalkar is niet alleen een erg
dure kweekreaktor aan het
worden, maar ook een in
technologisch opzicht achter
haalde.
Franse en Russische kweekreak
toren kunnen op een veel
goedkopere manier elektrici
teit produceren.
Het principe van kweekreakto
ren werd destijds ingegeven
door de gedachte dat op deze
manier de uit lichtwaterreak
toren opgewerkte plutonium kon
worden gebruikt. Ook dit is
inmiddels achterhaald. Er
blijken veel minder lichtlo1a
terreaktoren te f unct.Lönexen
dan men 12 jaar geleden
verwachtte. ~ovendien blijkt
de technologie van het
opwerken van brandstofstaven
erg tegen te vallen. Daarom
wordt er nu meer en meer toe
overgegaan om uitgewerkte
brandstofstaven niet op te
werken maar meteen definitief
op te bergen. De enigen die
nog baat hebben bij het
huidige proces van kweekreak
toren, zijn de militairen. Die
gebruiken het in de mantel
gekweekte plutonium voor
kernwapens. In Frankrijk is
dit ook de voornaamste functie
van de Superphenix. En hieraan
werkt ook Nederland mee.-_._-----



DE DESKUNDIGEN SPREKEN
Opn1euw spraken de deskund1
gen: een ongeluk als 1n
T$jernobyl is in Westerse
landen, inclusief Nederland
uitgesloten. Westerse drukwa
ter- of kokend waterreaktoren
zijn op grond van hun fysische
pr1ncipes veilig. De ramp
heeft de ve11igheid van
kernenergie bevorderd. En: de
gevolgen van een ongeluk met
een kerncentrale blijken veel
minder ernstig dan men gedacht
had. De verhoging van de
stralingsbelasting door
Ts,ernobyl is slechts 2,5% van
het natuurlijke stralingsni
veau.
Om maar alleen op het laatste
in te gaan: de Japanse
professor Sadao Ichikawa, ook
een deskundige, bekeek de
verschillen tussen natuurlijke
én door de mens veroorzaakte
straling a En zijn conclusie:
straling verOorzaakt door de
mens is veel gevaarlijker dan
natuurlijke, maakt van
bovengenoemde 2,5% een
statistisch gegeven zonder
belang. Het blijkt namelijk
uit zijn onderzoek dat
natuurlijke straling voor
ongeveer tweederde be&taat uit

uitwendige straling, vanuit de
ruimte en de aardkorst.
Slechts eenderde bestaat uit
deeltjes die opgenomen worden
door de mens (inwendige
straling). Deze deeltjes
verlaten snel weer het
lichaam. De mens bracht echter
de afgelopen tientallen jaren
enorme hoeveelheden radio
aktief Strontium, Cesium en
Jodium in de atmosfeer. De
mens neemt deze stoffen niet
alleen op, maar ze hopen zich
ook op in bepaalde organen.
Daardoor kunnen ze van
binnenuit langdurig hun
verwoestende werking uitvoe
ren.

In de stopkontrakt van mei zat
een verzekeringsfolder: de
"Nucleaire aansprakelijkheids
overname verzekering". Bij
deze verzending zaten nogal
wat misdrukken, zodat het
geheel wat verwarrend was. We
doen het gewoon opnieuw en u
krijgt nu een goede. In deze
folder wordt de beperkte
wettelijke aansprakelijkheid
van kerncentrale-exploitanten
aan de kaak gesteld. vele
miljarden kunnen er aan het
uitbetalen van schadeclaims
vastzitten en het is duidelijk
dat verzekeringsmaatschappijen
daar hun handen niet aan
willen branden.
Het is natuurlijk een nep
folder, maar het is wel een
heel serieuze zaak die we
aankaarten. Wilt u meer
exemplaren ontvangen, maak dan
geld over naar Aktie Strohalm,
giro 355925, o.v.v. verzeke
ringsfolder. Voor f 1,
ontvangt u er 3, voor grote
aantallen zijn er flinke
kortingen. Prijzen op aanvraag
bij Aktie Strohalm, Oude
Gracht 42, 3511 AR utrecht,
tel 030-333347.

VAN SELLAFIELD BLEEF

J~

WAAR HET PLUTONIUM 'r<t,..- .Ii'.....--- \

Bij autopsie op lichamen van
overleden werknemers van de
opwerkingsfabriek in 8ella
field werden grote hoeveelhe
den plutonium gevonden. Ook in
bewoners van de streek, die
niet op het complex zelf
gewerkt hadden, vond men
aanzienlijk grotere hoeveelhe
dene dan normaal. Dit pluto
nium zou niet de doodsoorzaak
geweest zijn in die specifieke
gevallen. Maar het percentage
van kankergevallen in die
streek is wel het hoogst van
heel Engeland.

LE NOM DE CATTENOM

nieuws dat bekend moet zien!

De i~bedrijfname was gepland
in september. Een van de vier
reaktoren was al opgeladen.
Ja, de bouw van de grootste
kernc:entrale ter wereld bij
het Franse Cattenom verliep
volgens schema. Totdat
ineens •••• waar kwam dat water
toch vandaan? Minuut na minuut
steeg het waterniveau totdat
het hele complex blank stond.
Door een lek was het hele
koelsysteem leeggelopen. De

~
autoriteiten haastten zich te
melden dat er geen radio-

I akti.viteit was vrijgekomen en
dat er geen gevaar bestond

( voor de volksgezondheid. Maar
de feilbaarheid van de
veiligheidssystemen was

I
wederom aangetoond. En wat had

-- . er niet kunnen gebeuren als de..... ~•• --ll cJentrale al had gedraaid?

~.~~~ 
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~.....HAMM
Hoe men schaamteloos gebruik
maakt van de ramp in Tsjerno
byl bleek, schrijnend genoeg,
in het Westduitse Hamm. Toen
daar begin mei een ongeluk met
een kerncentrale gebeurde werd
dit verzwegen en men schreef
dè hoge radio-aktiviteit in de
omgeving toe aan de ramp in
Tsjernobyl. Pas later is
bekend geworden dat er grote
hoeveelheden radio-aktief
materiaal zijn vrijgekomen uit
de kerncentrale in Hamm. Dit
type centrale werd door de
kern~ndustrie als geilig
beschouwd.
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