ers
In Delft st~n t sinds 1963 ean onderzoekrenkto1.· , de :>.iOt;ena.an.de ::o:t, de t:oGer
Ondcnlijs Reektor, wanrvan het I1I, ae t Inter-uni ver si tuir Rei.ktor Ins ti tuut

fte Pironcrcsoe is.
:>e> --~·, ;~ -;or ·:torè. t niet :"'lleen t;ebruikt ·-.. 13 .. tudieobjekt ten di~nste van het onè.e .·wijs, ...anr ook als hulpmiddel bij we tensci1'.. ppelijk onde rzoek op het {:;ebied ven
reaktorkunde, de cher'!ie en de fysi 1<a.
He1; IRI ,·;erkt samen met alle univers i te i ten en '10eesci':olen in ons lo.nd o.ls ook
met bet W~ (Reaktor Centrum Xederland) , het IKO (instituut voor Kernfysisch
Onder-;:.fek) en Ti!O.
Vertecenwoo rdi gers v~n deze groeperin~en hebben z*tting in h~t Alge~een Bestuur.
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Natuurlijk is de Delftse reaktor net als alle andere
~
~
kernreaktoren gevaarlijk omdat er met rudio-··kticf
materiaal gewerkt wordt en het radio - aktief afval
produceert. Verder maken we onc ernstig zorgen over
de gevaren ven kernenergie en-technolozic op ons leefmilieu- nu en in de toekomst.
r.iaar wat meer de Delft~.e reaktor betreft maken we nj et ~~~~~~~~~(
~l leen bezwaar tegen de voorgenomen uitbreidin~s en
~
vern.. euwingsplannen , wav ongetwi~feld een in·&ensive:..•il).
van het reaktor gebeuren ten gevo:!.ge zal neboen, maill'
stellen we allereerst het funktioneren van de huidige/ /
reaktor aan de kaak,
/ / 1

A) LOZINGF.N
Het grote gevaar ven lozen vun radio-aktief afval in
het milieu is na t1mr LiJk de opeen.hopi'ng van radio- .
aktief materiaal in de voedselketen, om dan nog maar
~e zVI:l.:jgen van.:'îet direkte stralinc;seevaar door lozingen
in de atmosfeer.
Via allerlei kanalen loost het Irti radio-aktief afval,
r ~im 1100 rem per jaar (één persoon cae volgens de norm
~aar 0,5 rem per jaar ontvangen).
Ze doet dit direkt in de atmosfeer , via het riool bij
de badplaats ! Scheveningen en via het RC~ te Petten
door Jumping in de diepzee.
De noriD van 0,5 rem per jaar is intussen sterk veroude-rd (1966),
Aangetoond is dat ook minimale llo~veelheden van radio akt~eve straling aevaar opleveren.
J) GZVAAR

V~N

ONGELUKKEN

Van een onderzoekscentrum als het IRJ zou je ver·1achten
dat he t juisv de veiligheidsaspekten van kernraaktoren
aan de orde stelt . Dit is 1'-elaas niet het ge7al, bet
enige wat t e vinden was , wat betreft rle veiligheid van
de e1ren reaktor, was cpeenomQn in de vergunningsaanvraee. novend~en heeft men hierbij de eevaren bij
een mogelijk ongeYa.l. zwaar r·ncierschat.Zoals bij elke
reaktor is ook hier een ernstig ongeluk
k
. niet on-o~elij
..

STOP

KERN

De ft ·•:erkt t:et verrijkt u:ranhm- 235 tot 9Cf/ , ter,·. ijl
o
•
•e.ton cc t:r lc 11 slechts" tot 3;,% \rerriJI\'t u:::-ar.ium
v l:: ui.r:t.
De onderscnattlns van ~e eevaren b:i'xt ook uit .et
on br ken van ~ n rampenplan .
C.SP.TJTSTOFS~ -'~N

De verbrtak·.. e sulijtstofstavcn var. ~1et H F .oro.er. nac.r
de Savannah River OP\',Cl'kinGSfa.brick ccstuura , de e .. i.ge
no..; draaiende op·:erking~fabriek l.n de V .s. , die eve:1eene
voor mili tuire doelein en >lerk·.. . De bij de OtJWcrkinl
vr.~ ekomen Plutonium k~n ac~ruikt 'o=len voor nukleaire

De IRJ wil haar reaktor ceJe l t clijk vernieunen en uitbrcic:en • ..fct de voor..;cnoLlen ·..... j:·.; ein...;en ga. ....t een bedruG
{;e oeià v ... n on en nabij de 5 oiljoen gu:!..den . :.:en rJoct
zich a.fvracen of een ne.:!.'tJeliJke uit ave ·:te~ vct·t..ntwoord
i~ ~n v rccil1jkinc ~ct de to.ve:::-wachten ondc:rzoeksres"'l ._~en , voor•• l 0 ezicn de toencr::ende bezuJ.n1<;ingcn
e onder\tijs . Beter zou Let •ewecst zijn een del·t;e. -J~'. beèrnc .. e beste~men voor !:et onderzoek naar a _ternnticve en milieu -vr~endeliv~e enerciebronnen.
(De ui tc;nven voor kernener..;ie stna.n i!& cecn ver.loua.ine
tot dataene wat aan o~derzoe~ ncur alternatieve enerciebronnnn beste0d wordt . )
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11; DELFT
·~t

feit liGt er dat de seme ·nte Jelft te~ ~an n~ haur
praktics i~ volgebou~d . ~r heer t echter
won:nGnood die alleen opue os~ k~n ~orden door voldoende
en betaal ba.re \:oninf;e n te bouwen . De eni~c l~o.nt aio
de cemocnte nos on k~n ir ten zuiden van de ~ruit 
nuis~·;ec e n ••• precJ ·~ s, daar !>taut het :::RI zodat een
en ander 1'1Cl vc.rt;ctcn k,m worden .
gc~centeg1enzcn

P. 1LL;NGRIJK

OND:::R.Ut~K?

Gezien al de no.delen zou je varwachten dut er dan onderzoek ~eaaan worut ,
wat van :root bclo.nc voor onz e sn~.. enlc'ling i~ . :..aa.· \at is het ce\·al :
.ellswaar cebeurcn er een pnar goed· neaieao ona rzoekon , ma~r de mces~e
on<ierzockcn die e~· aedaun -y·;oroen ..ebben r.:i~ ... chien '10 r de :etenschap
wel eni 0 e :taarde m .ai\~oor de sa:r.enlcvin -:.och n~et zo oelcnerijk è.a"!.
er de.ccli_:ke nadelen c!'l :;evaren 'te._. novcr kun .. c.:1 en o •n staan .
::!ov na.icn leeGen ze na.._-:o bui~en toe ere ae nn ruk o. ae oe-e.nrri..,kneid
Vf.ln he~ ei en .... nnc~zoek , ~adat ac.ari.ae kun .. trnati, een '\"ranc; ,..eltreë rd ·. o:: t ,
!ie er è.e.~rvoor noci ~ . ~s'?
Ierder laat het lRI zich oo no- ~ebr~ikcn c or e ~toe .locby;aoor onder :.wek te ple,;cn , ·.::1.t :1.l:.ce~ ...;ebr~::...~t kan .or 1cn ., :>o.r n ~r.:.c .. i. O!> .:.>r.o... j,c
r nn..,beler 'k 'r.n ccntrales • .D1.t onüel'ZO!J.: i
~ ·c... l ov
al loso. :.er.
e n ao.c~a: toc .. n•c~c 1 toblcuen op , ~·rncEntr~l s zijn 'n olijven cev~.riijK
on
.·h nit •

.,v-

!1o,c.

l"'~'lt... ~

n t

