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Actievoerders blokkeren start congres over nieuwe 
kerncentraJes 
Besmet voedsel uit nucleaire hotspot uitgedeeld 

Op dit moment blokkeren 15 actievoerders van het Landelijk Platform Tegen Kernenergie (LPTK) de toegang tot het Fort 
Kijkduin (Den Helder) waar nlim I 00 deelnemers aan het door het Energie Centrum Nederland (ECN) georganiseerde 
congres over nieuwe reactor-technologie bijeen komen om een driedaags congres in te luiden met een receptie. 

Onder het motto ' no safe place for nuclear lobbyists' is de toegang geblokkeerd. Actievoerders in stralingspakken 
bieden de gasten een alternatief aan; besmet duivenvlees uit Sellafield (UK), besmette vis uit La Hague (Frankrijk), 
besmette schapenkaas uit Wales (UK) en champignons uit de Ukraine 

De actievoerders roepen dè internationale gasten op hun verantwoordelijkheid te nemen en te stoppen met het verdere 
onderzoek naar de zogenaamde nieuwste generatie kernreactoren. Belangrijkste onderwerp op het congres is de Pebble 
Bed ModularReactor (PBMR), een reactor die, nadat hij getest is in Zuidafrika, in Amerika in serie gebouwd zou moeten 
gaan worden. 

Earthlife! Southafrica, een van de grootste milieuorganisaties in dat land, verzet zich met hand en tand tegen de plannen 
van de regering om PBMR's te gaan bouwen. Zuidafrika is zo ongeveer het laatste land ter wereld dat centraal nucleair 
vermogen nodig heeft~ waar het om gaat is kleinschalige elektrificatie van rurale en arme stedelijke gebieden, iets waar 
kernenergie geen enkele rol in kan spelen. Bovendien maakt Earthlifel ernstig bezwaar tegen het idee deze reactor in 
Zuidafrika uit te testen terwijl met name de Amerikanen denken in de toekomst de centrale te zullen gaan kopen. 

De Hoge Temperatuur Reactor (nu omgedoopt tot PBMR) heeft gefaald in Duitsland, Amerika en Japan. De kans op 
explosies met waterstofgas waren de voornaamste reden voor die landen om afte zien van toepassing. 

Overigens beeft een belangrijke speler zich onlangs (15 april 2002) teruggetrokken uit het internationale consortium dat 
de plannen financiert : Exelon heeft laten weten zich niet meer te wagen aan avonturen en niet meer mee te werken aan de 
ontwikkeling van nieuwe reactoren. (*) 

Het moet uit zijn met het gedonder; geen nieuwe kerncentrales maar investeren in werkelijk duurzame 
oplossingen. Ook het ECN moet kiezen; gaat ze verder als kenniscentrum dat een bijdrage levert aan de 
toekomst of blijft ze hinken. op twee gedachten en meehelpen met het ontwikP-....~11 
technologie die tot voortdurende onrust en polarisatie leidt. ~ · J.:· ft.~ 
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