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niet repareren maar stuiten 
Het is mis in de kerncentrale van Dodewaard. Op enkele gevoelige plaatsen in de 
kerncentrale zijn haarscheurtjes ontdekt. Wanneer daar niks aan gedaan wordt, kan 
dat tot levensgevaarlijke situaties leiden. Dodewaard wordt nu met ingewikkelde 
apparatuur en heel ve.el geld gerepareerd. De plaats waar de reparatie wordt uit
gevoerd, is erg radio-aktief. De mensen van Dodewaard en de KEMA die de repara
tie organiseren en uitvoeren, zijn erg entoesiast over hun nieuwe experimenten. 
Ze leren weer wat meer over kernenèrgie, en die kennis kunnen ze verkopen. 
De antikernenergiebeweging vindt zo'n reparatie flauwe kul. We willen helemaal 
geen kernenergie, dus hoeft er voor ons ook niet mee ge~xperimenteerd te worden. 
De kerncentrale van Dodewaard moet niet gerepareerd, maar gesloten worden. 

niemand wit het afval!! 
Daarbij komt dat voor de opslag van het gevaarlijke afval uit de kerncentrales ~ 
geen oplossing te verzinnen is. Nu door het verzet van de. antikernenergiebewe-
ging er voorlopig geen afval in zee mag worden gedumpt,is de overheid ermee aan 
het leuren gegaan. Vraag maar aan de mensen in Velsen, Enkhuizen, Heemstede, Zij-
pe, Neerrijnen en Bemmel wat ze van radio-aktief afval vinden. Al veel langer 
geleden maakte de bevolking van Drente en Groningen duidelijk dat ze geen zin 
hadden in dat afval op hun gebied. 
Bij het openblijven van Dodewaard en Borssele wordt de berg afval alleen maar 
groter; de zogenaamde oplossing van bovengrondse opslag wordt daardoor net zo
iets als dweilen met de kraan open. Die kerncentrales moeten dus gewoon dicht. 

Het wordt steeds duidelijker dat kernenergie een grote mislukking aan het worden 
is, hoeveel miljarden guldens er ook in de ontwikkeling ervan gestopt zijn. Het 
wordt tijd dat de halsstarrigheid van de atoomlobby doorbroken wordt. Dan kan 
er veel méér geld vrijkomen voor veiligeen duurzame energievormen als wind- en 
zonne-energie, en voor energiebesparende maatregelen. 

en die vijf miljard dan? 
Onlangs bleek uit een rapport van een regeringskommissie dat sluiting van Dode
waard en Borssele vijf miljard gulden zou gaan kosten. Daarin zat dan wel een 
bedrag voor een vervangende kolencentrale. En dat is belachelijk: de behoefte 
aan elektriciteit stijgt veel minder snel dan verwacht, en zonder Dodewaard en 
Borssele kan in Nederland totaal 15.000 megawatt elektriciteit geproduceerd wor-· 
den, dat is 5000 megawatt méér dan er bij topbelasting nodig is. 
Ook het verlies aan arbeidsplaatsen kost veel geld, aldus de kommissie. Maar 
als bij andere bedrijven duizenden banen verloren gaan, hoor je ze niet zo moei
lijk doen over de kosten. 

niets zeggeode diskussie 
Op dit moment doet een groep mensen haar uiterste best om het nederlandse volk 
het idee te geven dat het mag meebeslissen over onze energie in de toekomst: de 
Stuurgroep Maatschappelijke Diskussie over Energie {voorheen Brede Maatschappe
lijke Diskussie). Deze miljoenen verslindende toestand gaat straks een rapport 
uitbrengen dat niet bindend zal zijn voor de overheid! Waar hebben we dan over 
mee mogen praten? Onze diskussie duurt al jaren (en kost veel minder); daar gaan 
we. gewoon mee door, tot het kernenergieprogramma stopgelegd is. ~ 
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