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15 jaar na Tsjernobyl ... 
Op 26 april 1986 vond in de kerncentrale van Tsjernobyl een ramp plaats met vèrstrekkende gevolgen. Ook voor Nederland. 
Allereerst de directe gevolgen van de wolk met radioacueve deeltjes dre boven Europa kwam te hangen. In heel Europa 
werd ernstig afgeraden om bladgroenren te eten en boeren moesten hun koeien en sd1apen weer op stal zetten en met 
wintervoer voederen. Maar daarna werden ook de politreke gevolgen zrchtbaar; na grote demonstraties bij Dodewaard, 
Borssele en Almelo en een Brede Maatschappelijke Discussie. viel door de kernramp van Tsjernobyl defimtref het doek voor 
de Nederlandse kernenergie. Er kwam geen derde kerncentrale en de centrales bij Dodewaard en Borssele zouden op 
term1jn gesloten worden. Nooit Meer Tsjernobyll 

... nog steeds kernenergie in Nederland!?! 
Vorig jaa1, biJna vijftie11 1aë1 na de ramp, werd de kerncentrale van TSJernobyl defmit1ef gesloten. Maa1 hoe staat het er 
eigenlijk 1n Nederland voor?! 

Kernafvaltransporten 
De kerncentrale bij Dodewaard Is in 1997 dichtgegaan! 
Maar ook daarna blijf je nog duizenden jaren met het 
geproduceerde kernafval zitten. Je kunt het alleen maar 
ergens opslaan: gewoon laten waar het lil of naar de een· 
trale opslag brengen. De overheid doet geen van beide. 
Toen er nog miljarden ge·rnvesteerd we1den in de snelle 
kweekreactor biJ Kalkar, heeft Nederland contracten geslo· 
ten met opwerkingsfabrieken in het Britse Sellafield en het 

Borssele 
En dan de kerncentrale bij Borssele. Deze zou volgens de 
plannen voor 2004 gesloten moeten zijn. Personeel en di· 
rectie verzetten zich daar heftig tegen en hebben inmiddels 
het besluit tot sluiting met succes aangevochten. De rege
ring moet nu een nieuw besluit nemen dat wel voldoende 
juridisch gefundeerd is. Ze liJkt daar vooralsnog niet echt 
veel haast mee te maken. Maar de regering heeft inmiddels 
wel besloten een rechtszaak aan te spannen tegen EPZ, de 
eigenaar van Borssele. om sluitmg af te dwmgen. Over 
anderhalf jaar zit er een nieuwe regering die wellicht 

Atoomstroom 
De vrije elektricneitsmarkt heeft nog verdergaande gevol· 
gen. Nederlandse elektri:Jteitsdrstributiebedrijven zoals 
Nuon en Essent kunnen naar e1gen goeddunken elekt11ci· 
telt inkopen en zullen dat natuurlijk zo goedkoop mogelijk 
proberen te doen. Dat betekent geen investeringen meer in 
Nederlandse elektriciteitscentrales en ook geen mvesterin· 
gen meer in zgn. Groene e~ergie als daar geen grote over
heidssubsidie meer tegenever staal. Elektriciteit wordt nu 

Urenco 
De ramp bij Tsjernobyl had geen politieke gevolgen voor 
Urenco Almelo. Vreemd eigenlijk. Kerncentrales draaren 
namelijk niet op de wind, maar worden 'gestookt' met ver· 
rij kt uranium. Van de nog steeds groeiende wereldbehoefte 
aan verrijkt uranium wordt een deel geproduceerd in Alme· 
lo. De afgelopen 15 jaar is dat aandeel van Urenco (Neder· 
land, DUitsland en Groot·Brittanië) gestegen tot mee1 dan 
IS procent van de wereldmarkt en dit aandeel stijgt nog 
verder, vooral in Azié. Terwijl de Nederlandse overheid na 

Duurzaam 
Kernenergie hebben we bovenal niet nodig. Er zijn vol· 
doende duurzame energiebronnen en we kunnen nog heel 

Franse La Hague om het Nederlandse kernafval te laten 
opwerken tot brandstof hiervoor. Hoewel opwerking geen 
enkele zm meer heeft en alleen maar lerdt tot nog gevaarlij· 
ker kernafval en risico's. gaat er tenminste elke maand een 
kernafvaltransport vanuit Dodewaard naar Sellafield en van 
Borssele naar La Hague. 
Alsof we 15 jaar na TsJernobyl nog niets geleerd hebben. 

desastreuze besluiten gaat nemen ... !! Ondertussen ves· 
tigt de directie van Borssele haar hoop op de liberalisering 
van de elektriciteitsmarkt. Op de vrije elektriciteitsmarkt 
heeft de overheid eigenlijk nietS meer te zeggen over de 
wijze waarop elektriciteit gep·oduceerd wordt. Ze kan 
we1geren om vergunningen af te geven voor n1euwe kern· 
centrales, maar ze kan de vergunnrng van de bestaande 
kerncentrale m Borssele niet rmrekken 
Alsof we 15 jaar na TsJernobyl nog niets geleerd hebben. 

al voor 25 procent ge1mportee1d uit Belgie, Duitsland en 
Frankrijk. Een groot deel daarvan is atoomstroom, zo wordt 
ook toegegeven door deze distributrebedriJven, hun groene 
imago ten spijt. Maar ook grotere Nederlandse bedrijven, 
zoals de Nederlandse Spoorwegen. importeren atoom· 
stroom uit het bUitenland. 
Alsof we 15 jaar na Tsjernobyl nog niets geleerd hebben. 

Tsjernobyl dus heeft besloten om, vanwege veiligheidsrisi· 
co's en het afvalprobleem te stoppen met kernenergie, 
voorziet zij een flink deel van kerncentrales in de wereld 
nog van de grondstof. Het na de verrijking overblijvende 
verarmd uranium wordt door Urenco naar Rusland ge
exporteerd, waarmee de nudeaire erfenis van Rusland 
alleen maar vergroot wordt. 
Alsof we 15 jaar na Tsjernobyl nog niets geleerd hebben. 

heel veel meer doen op het gebred van energtebespanng. 
Alsof we 15 jaar na Tsjernobyl nog n1ets geleerd hebben. 

Stop kernafvaltransporten! Stop Borssele! 

Stop atoomstroom! 

Stop Urenco! 
Investeer in besparing en duurzame energie! 

Nooit Meer Tsjernobyl: Postbus 95214, 1090 HE Amsterdam, e-mail: briesll@euronet.nl. :elefoon: (020) 665 02 73, 
website: http://www.ddh.nl/duurzaam. g11o: 6492958 Ln v. NENO. o.v.v Nooit MeerTsjernobyl 



NOOil' MEER 
TSJERNOBYL 

zaterdag 21 april 2001 , Almelo; Urenco 

We willen een grootse NOOIT MEER TSJERNOBYL dag organiseren 
rondom de 15 jarige herdenking van de ramp van Tsjemobyl. 
Zaterdag, 21 april200J , ± 12.00 uur; Urenco 
en± 14.00 uur Almelo centrum (o.a. duurzame energiemarkt) 

Op 26 april 200 l is het 15 jaar geleden dat in een kerncentrale in 
Tsjernobyl zich een verschrikkelijke, nucleaire ramp voordeed. 

De bedenkingen omtrent kernenergie groeiden ..... . 
Maar de ann van de nucleaire lobby is lang en machtig. 
Nog steeds zitten we verstrikt in het nucleaire web. 

Nederland sprak zich uit tegen kernenergie! 
Dodewaard werd gesloten. 
Ror«.~IP. rnnP.t c:l nitf'!~ voor 2004 (.. .. __ eerst z ien dan geloven). 
Ma a r . . .... ...... . . . 
* In Almelo staat de uraniumverrijkingsfabriek Urenco. 
Samen met de vestigingen in Dui tsland en Groot-Brittanië 
verantwoordelijk voor de levering van 10 tot 15 % van de 
wereld' behoefte' aan brandstof voor kerncentrales. 
* Sinds de liberalisering van de energiemarkt in Nederland zijn we 
nog verder van huis; er wordt volop energie geïmporteerd uit 
kerncentrales (vlak) over de grens. 
En st raling is dodelijk en kent geen gren zen! 

Wij eisen meer invester ing in schone en duurzame energie 
en beëindiging van gebruik van kernenergie. 

Wie wil helpen om deze dag tot een succes te maken? 
Informatie; "Nooit MeerTsjemob) l" werkgroep 

Postbus 95214 , 1090 :fE Amsterdam 
bries 11 @euronet.nl 

Bijdragen kunnen gestort worden op het reken ' · liii~-- ]1 
van NENO; Nederlands Euregionaai Nucleai Ovc~·kg,; 

giro6492958ovv Nooit Meer Tsjemobyl 200ll_. ----~-== ~ 


	2001-04-21 a copy
	2001-04-21 b copy
	2001-04-21 c copy

