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I n juni van dit jaar werd bekend dat er
34 zoutkoepels in nederland evt. in
aanmerking komen voor de dumping van
hoog r adioaktief a fva l (zi e nwsbrief 3).
Half september komt min. Nijpels met een
beetsnoee uit i, waardn "herni euwde"
kriterla staan, waaraan ee n zoutkoepel
moet voldoen, alvorens tot proefboringen
te beelut ten.
De bevolking wordt de gelegenheid
geboden om het hare er over t e zeggen
(ja .ja) maa r daarvoor is kennis van
zaken nod i g.
De AtB Groningen en Drenthe , organiseert
daartoe voor l i cht i ngsavonden en wel op
29 september 1n Gasselte 1n cafe
"De Hoefslag" en op 7 oktober i n Assen in

bei de avonden beginnen om
20.00 uur en de toegang I s graete.

LAAT DE BODElI ONDIlR UW VOE'1'Ell NIET TE
lIIlJn' WORDEN
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Eenmaal in de twee
maanden za l deze
ni euws brief worden
ui tgegeven met als
doel :
-he t elkaar op de

hoogte houden van
l an deli j ke regi o
na l e activi teiten
tegen de verd ere
toepassing en ont 
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- elkaa r te s t eunen
in het ver ze t tégen
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WAT ONS TE WACHTEN STAAR

Op 3 juni kondigde de regering aan, dat
het besluit tot de bouw van nieuwe
kerncentrales, opnieuw werd uitgesteld
-Voor hoelang en waarom is niet bekend
Na Tsjernobyl wil men de mogelijkheid~

de wenselijkheid van kernenergie opnieuw
in overweging nemen, Om een standpunt
over de mogelijkheid te kunnen bepalen,
zullen er dit najaar een aantal
rapporten uitkomen - samengevat betreft
het een een aantal veiligheidsstudies,
o.a. over de hoeveelheid en de
verspreiding van radioaktieviteit, die
vrij kan komen bij een groot ongeluk met
een kerncentrale in Nederland, en wat de
gevolgen daarvan zullen zijn voor het
milieu en de economie.
Alvorens hierover een standpunt in te
nemen, zal eerst advies gevraagd worden
van de commisie reaktorveiligheid (een
comm. van onafhankelijke deskundigen,
die nog ingesteld moet worden), de
centrale raad voor milieuhygiene en de
gezondheidsraad, m.b.t. de bovengenoemde
studies. Op lange termijn worden er
vanuit Den Haag nieuwe bouwstenen
geleverd voor de diskussieover de
wenselijkheid van kernenergie. Nieuwe
energiesenario's zullen daartoe dit
najaar uitkomen - een
warmtekrachtkoppelingsplan en een
besparingsplan zijn in de maak.
Al met al genoeg reden voor de AKB on
deze ontwikkelingen kritisch te blijven
volgen.
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ZaakUrenco
is verdaagd
Van onze redactie binnenland

DEN HAAG- De rechtbank in
Den Haag heeft gisteren het pro
ces van de VN-raad voor Namibia
tegen Urenco en de Staat der Ne
derlanden verdaagd tot 1 decem
ber.

De gedaagden krijgen drie
maanden de tijd om hun verweer
op te stellen. In de dagvaarding
verlangt de VN-raad voor Nami
bia maatregelen die moeten voor
komen dat bij Urenco in Almelo
uranium uit Namibla wordt ver-
rijk~

De VN-raad beschuldigt URENeO van
illegale verwerking van Namibisch
uranium. Dit uranium wordt, eveneens
illegaal, door Zuid Afrika, tegen de wil
van de VN-raad, gedolven en geexporteerd
(decreet 1)
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OOI A I B IN BEROEP

Een week na de ramp in Tsjernobyl vroeg
URENOO toestemming aan de Nederlandse
regering om uitbreiding van haar
uraniumverrijkingsaktiviteiten (verrijkt
uranium is de grondstof voor
kerncentrales). Het betreft meer dan een
verdubbeling van haar produktie.
Alle 330 bezwaarschriften, waarvan 166
West Duitse, worden verworpen en de
vergunning werd eind maart, van dit
jaar, verleend. Hiertegen is met
gebundelde krachten beroep bij de kroon
aangetekend; Milieudefensie, De
stichting kritische massa, Het platform
Stop ue o.a, Zij zijn van mening dat,
zowel op technisch als op politiek, op
ekonomisch en op maatschappelijk gebied
het verlenen van de vergunning niet te
rechtvaardigen is.
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COMMISSIE STRALINGSNORMEN
VERRE VAN ONAFHANKELIJK

Over de hele wereld geldt de Internatio
nal Commission on Radiation Protection
(ICRP) als de belangrijkste autoriteit
op het terrein van de stralingsbescher
ming.
Ook Nederland volgt de aanbevelingen
van de ICRP.

Echter: EEN RECENT ONDERZOEK
VAN fRIENDS Of THE lART
IN ENGELAND LEERT DAT Al
SIND DE OPRICHTING EEN
MEERDERHEID VAN DE LEDEN
DIRCT Of INDIRECT BE
TROKKEN IS BIJ DE ONT
WIKKELING VAN KERN
ENERGIE

De ICRP bestaat uit dertien leden,
afkomstig uit de radiobiologie, de
stralingshygiëne, de stralingschemie,
de natuurkunde, de biologie, de bio
fysica en de radiobiologie.
Iedere vier jaar kiest de commissie
zelf drie tot vijf nieuwe leden.
Friends of the Earth England maakte
dus een studie van de samenstelling
en werkwijze van de ICRP. Dit lever
de een onthutsend beeld op.
Het bleek dat in alle commissies sinds
1950 een meerderheid van de leden
afkomstig was uit bedrijven, onder
zoeksinstellingen en overheids
instanties, dèe. 4.UA.okken zi.jn. lij
k~i.e. De tweede belangrijke
groep wordt gevormd door radiologen
die werken met röntgenstraling.
On.atnankelijke wetenschappers zijn
in de ICRP met een lantaarntje te
zoeken.

Het beeld van onafhankelijkheid dat
nog steeds rond de ICRP hing, werd
ook al aangetast door Karl Morgan.
Morgan was 20 jaar lid van de ICRP

.en is nog steeds emeritus-lid.
In een lezing in het najaar van '86
somt Morgan wel acht voorbeelden op
van gevallen waarin de ICRP in gebreke
is gebleven.
Wat te denken b.v. van het feit dat
de ICRP jarenlang heeft toegestaan
dat in Amerika negeM een hogere do
sis straling kregen dan tlanken.
H.e:t uoonnaasud.e v/!/lllJ.iji .i-6 echtell.
dat de COfTUlU,Mi.e de .dn.a.l.i.n.g/.>n.O/Ufl€fl.
~-6 veMoep~e. En dat, terwijl
men zich sinds 1977 wel degelijk

realiseert dat de kans op kanker
door straling tien- tot dertigmaal
groter is dan in 1958 (toen de eerste
normen werden opgesteld) werd aange
nomen.
Kar! Morgan verwijt de ICRP ook dat
de commissie veel te laat is afgestapt
van het idee dat straling onder een
bepaalde dosis onschadelijk is.

We moeten Kees Wiese wel gelijk geven
als hij stelt (in het Nieuwblad v.h.
Noorden van 21-2-'87) dat deze hele
Commissie eigenlijk maar een

DOOD ENG CLUBJE
is.
Zouden we het ICRP maar niet laten
voor wat het is - een tel.an.genoll.gan.i..
-6aLi.e van. wef..J!.nAchappeM en A..edflijven
dèe met .dn.a.l.i.n.g toeaken. - en een andere
koers volgen?
Laten we zoeken naar een ander advies
college, dat zo onafhankelijk mogelijk
kan adviseren over de gevolgen van stra
ling. Zo'n adviescollege zou dan breder
moeten zijn samengesteld dan de huidige
ICRP.
Te denken valt aan een organisatie als
UNSCEAR, de United Nations Scientific
Committee on the Effects of Atomie Radi
ation.
Dan worden de adviezen voor stralings
normen allicht wat betrouwbaarder!

(Vrij naar Milieu-Defensie juli/aug '87)

Een noodstop van
zo'n kerncentrale

kan leiden tot
gigantische REMsporen



PROJEKTGROEP ZOUTKOEPELS.

Oprichting.

Naar aanleiding van de plannen van de
Gasunie om gas in de zoutkoepels
(Onstwedde en Drouwen) op te slaan
(bekendmaking dec. 1986) is, na een
aantal eerste adhoc reakties, in feb.
1987 de projektgroep zoutkoepels opge
richt. Reden daarvoor vormde niet alleen
het Gasunieplan; ook de (inmiddels dui
delijker zichtbare) dreiging van berging
van chemisch en kernafval in zoutkoepels
en de al vergaande besprekingen t.a.v.
berging voor boorspoeling en gruis in
dezelfde formaties noopten tot de
oprichting van de projektgroep.

De vergaderingen worden bijgewoond door
vertegenwoordigers van Milieufederatie
Groningen. Milieuraad Drenthe. Anti
Atoomgroep Rolde e.o., Landelijke ver.
voor behoud van Waddenzee en Werkgroep
Eemsmond. We hebben tot nu toe vijf' keer
vergaderd. Op de "achtergrond" doen mee
Natuurmonumenten, Groninger Landschap en
Drents Landschap. D.w.z. deze organisa
ties draaien mee in juridische proce
dures en schriftelijke lobby; ook
financiele garanties t.a.v. een te
schrijven rapport.
Natuur en Milieu ontvangt de vergader
stukken, maar draait niet mee in de
projektgroep. Voorts hebben we contact
met enkele inwoners rond Onstwedde, die
nog niet op de vergaderingen zijn ver
schenen, maar zich wel bij de projekt
groep willen aansluiten.

Strategie t.a.v. de Gas-opslagplannen

Vooralsnog blijven voornoemde organisa
ties, met uitzondering van de MFG. de
plannen van de Gasuni~ afwijzen. Het
verschil van inzicht kan als volgt
worden omschreven:
Het merendeel zegt: afwijzen. aangezien
milieueffekten niet bekend zijn en
precedentwerking richting afvalberging
duidelijk aanwezig is (zie voorbeeld
BRD!).
MFG zegt: waar gas zit. kan geen afval
zitten, dus zoutkoepels mogen voor gas
opslag gebruikt worden. mits de milieu
effekten onderzocht en zo nodig geelimi
neerd worden.

Aktiviteiten

Wij zijn gestart met het verzoek om
toepassing van de procedure voor een
milieueffektrapport op het projekt van
de Gasunie. Dat verzoek is slechts
beloond in die zin dat nu een procedure
gestart is voor een m.e.r. van
zoutwaterlozingen. Wij vinden echter dat
het hele projekt van gasopslag m.e.r
plichtig moet zijn. omdat
* de gegevns van de proefboringen ook
gebruikt kunnen worden voor andere
doeleinden(kern en chemisch afval).
* er zijn mogelijkheden om het probleem
van drukverlies van het Slochterenveld
op te lossen zonder de zoutkoepels in te
zetten (b.v. een combinatie van compres
soren en gebruik van oude gasvelden voor
opslag).
* er is geen goede wetgeving voor de
ondergrondse berging van wat dan ook
maar; met een a.e.r.procedure voor gas
opslag kan je proberen daat iets aan te
veranderen. Daarmee wordt ook de prece
dentwerking van een dergelijk onderzoek
duidelijk.
*er zijn meer milieueffekten aan het
plan van de Gasunie dan alleen
zoutwaterafvoer (ook b.v. zoetwater
aanvoer en landschapsontsiering).
* via een m.e.r. kunnen ook alternatie
ven zoals cavernebouw in de bestaande
zoutwinningsconcessies van AKZO in
Winschoten aan de orde komen; Onstwedde
of Drouwen kunnen dan wel eens in het
geheel niet nodig blijken te zijn.

We zijn , behalve met een reaktie op de
m.e.r. startnotitie, verder ook al in
heel wat procedures gestapt:
Wet Opsporing Delfstoffen. Mijnwet, WVZ
(lozing boorspoeling) en bouw
vergunningen c.q. planologische regelin
gen. En er zullen er nog meer volgen.

Ook zijn we voortdurend bezig met
kennisvergaring, het (inhoudelijk voor
bereiden van) schrijven van stukken en
het leggen van contcten met anderen.
Daarnaast proberen we door politieke
lobbyen publiciteit onze meninR onder
de aandacht van politici en geinteres
seerden te verspreiden.

Groningen, 14/9/87

Carla Alma. coord.
werkgr. Eemsmond.



Het Nederlands-Brits-Westduits
consortium URENCO (Almelo) waarvan de
OCN een onderdeel is, bestrijkt
momenteel 10% van de wereldmarkt voor
verrijkt uranium. De onmisbare schakel
voor de produktie van brandstofstaven
voor kerncentrales.
Bezien we Almelo in iets groter verband,
dan lijkt de grensregio in Twente op een
nucleair centrum van wereldklasse. In
Gronau staat het Westduitse broertje van
UCN, Ahaus wordt een opslag van
radioaktief afval en Lingen herbergt een
brandstofelementenfabriek van EXXON
NUCLEAIR, die binnenkort wordt over
genomen door de KRAFl'WERK UNION. In
Lingen wordt gewerkt aan een nieuwe
kerncentrale, terwijl de "opgebrande
kerncentrale" op de nominatie staat om
ontmanteld te worden.
Een complete suliitstofkrinRloop in de
regio; van verrijkingsfabriek via
brandstofelementenfabriek tot
kerncentrale, met als sluitstuk een
"tijdelijk" opslagplaats voor kernafval.
Wanneer de verrijking wordt stopgezet,
komen de vo1gende onderdelen van de
kringloop vanzelf stil te liggen.

Mogelijke lokaties opslag kernafval

25 Oedemsvaart
26 Weerselo
27 Haaksbergen
28 Ruurlo
29 Groenlo
30 Geiria
3111chlenvoorde
32 Corle
33 Planlengaarde
34Ermelo

13 Winschoten
14 Kleln-Ulsda
15 Norg
16 Anloo
17 Onslwedde
18 Boertange
19 Hooghalen
20 Schoonlo
21 Gasselte-Drouwen
220wingelo
23 Hoogeveen
24 Oe Wijk

I::::::: :==1 steenzoutlagen dikker dan 200meier..........
t~~;~~;!wt~t!,j ::~:~:~ter
I 0 Iculmtnalle van steenzout

(kU$sen, pijler)

(bron: A1jl<s Geologische Dienst 1987)

1Ternaard
2 Engwierum
3Gerkesklooster
4 Ulrum
5 Pleterburen
6 Groningen
7 Delfzijl
8 landschaltspolder
9lieveren
10Hoogezand
11 Veendam
12Zuidwending

.........................111······.. ·· ....·.... ···

GEBUNDELD VERZET

De Westduitse Arbeidskreis Umweltschutz
Gronau doet pogingen om het verzet weer
internationaal leven in te blazen
middels de Deutsch-Niederladische
Konferenz gegen Atomanlagen in der
Euroregio und in Munsterland.
In de zomer van 1986 is in Almelo het
Platform Stop UC opgericht met de
bedoeling om het verzet nieuw leven in
te blazen.

KONTAKTADRESSEN
Arbeidskreis Umwelt Gronau
Siedlerweg 7, 4432 GRONAU
WESTDUITSLAND.

Platform Stop UC
Hans Buitenweg
Binnenhof 33 WIEREN (0)
05496-72738



Weer onrust
over kernafval in zoutkoepels

Door onze redacteur
F.G. DE RUITER

GRONINGEN, 14 aug. - In
een druilerig Onstwedde toont
Herman Damveld ons de plek
waar de Gasunie een ondergrond
se zoutkoepel wil aanboren om te
onderzoeken of die geschikt is
voor de opslag van aardgas. Hij
weet de locatie nauwkeurig te be
palen aan de hand van een kaart
van de Rijksgeologi$che dienst
waarop hij beslag wist te leggen.
Langs de weg die om het Gro
ningse dorp heendraait, vlak bij
een beekje, in een weiland waar
op het ogenblik een paar schapen
grazen. Hier, bijna SOO meter on
der het maaiveld, moet zich de
top van de bewuste koepel bevin
den.

Damveld (42) is vice-voorzitter
van de Groningse milieufederatie
en afgestudeerd in de economie
en wetenschapsfilosofie. Hij geldt
tevens als specialist op het gebied
van de kernergie en treedt op als
als part-time medewerker van het
PvdA-Kamerlid Zijlstra, die voor
zijn fractie de energievraagstuk
ken behandelt.

We zijn in Onstwedde (ge
meente Stadskanaal), omdat de
noordelijke milieubeweging voor
alsnog bezwaren maakt tegen de
proefboring door de Gasunie. Er
moet eerst aan een aantal voor
waarden worden voldaan. Maar
men is bovenal verontrust over
het voortdurende streven van de
regering, in het bijzonder minis
ter De Korte van economische za
ken, om de zoutkoepels te gebrui
ken voor het bergen van radioac
tief afval. Het verzet daartegen
duurt al jaren, sinds begin 1976,
toen de plannen voor het eerst in
de openbaarheid kwamen, en
heeft een zeer breed draagvlak.
Milieugroepen gaan hand in hand
met burgemeesters, wethouders
en provinciale bestuurders, inclu
sief VVD'ers die eerst nog weifel
den.

Zoutkoepeloverleg
De onrust werd kortgeleden

weer aangewakkerd, toen econo
mische zaken een rapport publi
ceerde waarin 34 locaties in het
noorden en oosten des lands ver
meid stonden die zullen worden
betrokken bij een onderzoek naar
de mogelijkheden om kernafval
op te slaan. Daaronder bevonden
Zich ook de zoutkoepels van Onst
wedde en Gasselte (Drenthe),
waar de Gasunie haar oog op liet
vallen voor andere doeleinden. Dit
heeft tot hernieuwde waakzaam
heid aangespoord. Atoomalarm
groepen die lange tijd een sluime
rend bestaan leidden, kwamen tot
leven en verenigden zich in een
"zoutkoepeloverleg". Ook de Gro
ningse milieufederatie staat weer
in de startblokken om zich in de
strijd te werpen.

Het steenzout dat zoveel aan
dacht krijgt van instanties die vuil
- ook chemisch afval - hebben
op te ruimen, bevindt zich onder
grote delen van Noordoost-Neder
land (Drenthe en Groningen,
Noord-Friesland, Twente en de
Achterhoek) en is naar schatting
220 miljoen jaar geleden, in het
geologische tijdvak Boven-Perm,
onstaan door lftdamping van zee
water. Later hebben zich in de
zoutlaag tal van koepels gevormd
door een proces dat ,,,J/o'dnese
heet. Het zout is als het ware op
gebold doordat het een lager soor
telijk gewicht heeft dan de omrin
gende afzettingen. Dit proces gaat
trouwens op veel plaatsen nog
door met een snelheid van enkele
millimeters per jaar. De onder
grondse koepels In ons land zijn
enkele duizenden meters hoog; de
toppen daarvan reiken tot onge
veer 1SO meter onder het aardop
pervlak.

Soorten kernafval
De plannen om die zoutforma

ties te bestemmen voor opslag van
radioactief afval kwamen vooral
uit de koker van het Energie-on
derzoekcentrum Nederland
(ECN) in Petten en hadden
steeds betrekking op vijf plaatsen:
twee in Groningen (Pieterburen
en Onstwedde) en drie in Drenthe
(Gasselte. Anlo en Schoonloo). In
~~n of meer van die koepels zou
men volgens de eerste opzet een
voudige stortholtes maken voor de
berging van laag en middel actief
materiaal, voornamelijk afkomstig
van de kerncentrales in Dode
waard en Borssele, maar ook uit
laboratoria en ziekenhuizen. Dat
was in de tijd toen dit afval nog in
de Atlantische Oceaan werd ge
dumpt. In 1982 kwam daar een
eind aan. Er volgde, na veel touw
trekken, bovengrondse opslag In
de gemeente Zijpe, waar het
ECN Is gevestigd, maar een defi
nitieve oplossing moet nog wor
den gevonden.

Daarvoor komen volgens de re
gering nog altijd de zoutkoepels
in aanmerking, al denkt men al
lang niet meer aan een simpele
stortholte, maar aan een mijn,
compleet met schachten en zij.
gangen, om het afval in te bergen.
Daartoe behoort dan ook hoog ac
tief materiaal, waaronder kernspij
tingsafval, dat voorkomt in uitge
werkte uraniumstaven. Deze gaan
naar buitenlandse opwerkingsfa
brieken (La Hague IR Frankrijk
en Sellafield in Engeland), maar
zullen begin jaren negentig vol
gens contract in ons land terugke
ren.

Gasunie
Daartussendoor lopen nu plan

nen van de Gasunie om de zout
koepel onder Onstwedde, eventu
eel die van Gasselte, te gebruiken
voor de opslag van aardgas om het
te distribueren in strenge winters,
wanneer de vraag naar aardgas
stijgt en de druk in het slinkende
veld van Slochteren afneemt. Een
buffervoorraad dus om piekbelas
tingen op te vangen. Voor dat
doel wil men in de zoutkoepels
zogenaamde cavernes maken: si·
gaarvormige verticale holtes op
circa anderhalve kilometer onder
de grond. Dat zal gebeuren door
het zout met water op te lossen en
weg te spoelen.

De gemeente Stadskanaal, waar
Onstwedde onder valt, is bereid
de Gasunie (in afwijking van het
bestemmingsplan) toestemming te
geven voor de bouw van platforms
ten behoeve van proefboringen.
De betrokken provinciale advies
commisie heeft hierover gunstig
geoordeeld, zodat er planologisch
weinig belemmeringen meer zijn.
De noordelijke milieubeweging
beoordeelt de plannen met ge
mengde gevoelens. De standpun
ten bewegen zich tussen "nee ten
zij" en ,ja mits".

Damveld van de Groningse mi
Iieufederatle hangt de laatste Ior
mule aan. ,:t Is op zichzelf een
prima plan van de Gasunie om te
zorgen dat we ook 's winters war
me voeten houden", zegt hij,
"maar dan moet wel aan een paar
voorwaarden worden voldaan".
Hij noemt er drie: het uitspoelen
van de Iioltes mag er niet toe lei
den dat Groningen met extra vuil
water uit het IJsselmeer - en ln
direct uit de Rijn - wordt opge
scheept; het gebruiktt, zoute wa
ter mag de Eems-Oollard niet be
lasten en er moet eerst naar alter
natieven, bijvoorbeeld gasopslag
in LNG·tanks, worden gekeken.
Men verlangt, kortom, een ml
Iieu-effectrapportage op alle drie
de onderdelen. Op ëën punt heert
de Gasunie die toegezegd: er
komt onderzoek naar de effecten
van het uitgespoelde zout, maar
de milieubeweging wil meer en
gaat daarom bezwaar tegen de
proefboring aantekenen bij de
Raad van State. "Pas na een vol·
ledige milieu-effeetrapportage
willen we eventueel ja zeggen",
aldus Damveld.

Listig opzetje
Bovendien houdt hij wat Onst

wedde betreft rekening met een
"listig opzetje" van economische
zaken, een departement dat hier
sterk wordt gewantrouwd als weg·
bereider voor het verfoeide radio
actieve afval. Damveld: "Het zou
wel eens kunnen zijn dat economi
sche zaken, als puntje bij paaltje
komt, de Gasunie geen toestem
ming geeft om cavernes te maken
voor het bergen van aardgas.
Maar dan is er inmiddels w~1 een
proefboring vericht en economi
sche zaken zou de uitkomst daar
van kunnen gebruikeh om zijn
plannen met het kernafval door te
zetten". Hij verwijst naar het re
cente ambtelijke rapport, dat ook
Onstwedde en Gasselte als
,.atoomlocaties" aanwijst. "Het op
zich goede plan van de Ga~unie
wordt hierdoor ernstig gefrus.
treerd", aldus Damveld. "De re
gering doet er dus verstandig aan
Onstwedde en Gasselte nadrukke
lijk uit te sluiten. Als dan ook de
Gasunie ons terwille is, kan er
nog dit jaar geboord worden, zon
der dat de milieurederatie tot ac
ties oproept".

Als hij de risico's van de ver
schillende opslagplannen met el
kaar vergelijkt, ziet hij bij aardgas
geen gevaren. "Mocht er onder·
gronds iets met de zoutkoepel ge
beuren. dan kan bet gas er ge·
makkelijk worden uitgehaald.
Maar bij radioactief materiaal is
dat anders. Dat vormt een eeu
wigdurende bedreiging. Ook een
mijn gaat ten slotte dicht, zodat
je geen zich meer op het afval
hebt. Dan moet je de zaak overla
ten aan onvoorspelbare geologl
sche processen".

Inspraakronde
In september komt er, uitgaan·

de van bet ministerie van Vrom,
een soort inspraakronde over de
eisen waaraan de opslag van radio
actief afval in zout moet voldoen,
het zogenaamde radiologisch nor
menstelsel. Damveld: "Het gaat
erom welke dosis straling in de
toekomst aanvaardbaar is; dus bij
de inspraak vraagt men ons ak
koord te gaan met een x aantal
doden door kanker als gevolg van
radioactieve straling. Jn die vraag
stelling gaan wij natuurlijk niet
mee. We willen niet medeverant
woordelijk zijn voor een door de
regering vastgesteld dodental".

Een boycot dus? Damveld.
"Nee, geen boycot, want we orga
niseren een reeks voorlichtings·
avonden, wat de regering niet
doet, en gaan huis aan huis fol
ders met onze kritiek verspreiden.
Geen ondergrondse en evenmin
bovengrondse opslag van kernaf·
val. We willen trouwens helemaal
geen kernenergie".
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Uitstel voor besluit
over keruceutralcé'"

AKTIE SCHOONSTROOK
KAAlT mRlfF.MERGIE OVERBODIG

Aktievoerders zijn alleen maar tegen.

Vereniging Milieudefensie presenteert
dit najaar een konkreet plan als

alternatief voor kern en kolencentrales.
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk
maatschappelijke steun voor dit plan te
verwerven. Het is de bedoeling dat het
plan ter sprake komt bij gemeenten,
provincies en verschillende maatschappe
lijke organisaties. Door diskussie over
het plan los te maken kunnen we erin
slagen ons alternatief beter bekend te
maken in de publieke opinie.
Plaatselijke groepen kunnen aan de aktie
SCHOONSTROOM meedoen door ervoor te
zorgen dat de diskussie in de
gemeenteraad niet ongemerkt voorbijgaat,
door de organisatie van een
sponsorloop/rommelmarkt gekoppeld aan
een advertentiecampagne, door de ver
spreiding van een vouwblad onder regio
nale opiniemakers en uitspraken te vra
gen van maatschappelijke organisaties,
door de verspreiding van het materiaal
op scholen en (bij voldoende
belangstelling) door mee te werken aan
een plakcampagne a la Loesje.

De A K B heeft al jaren een realistisch
alternatief.dat kort gezegd neerkomt op
een doelmatiger gebruik van gas en de
inzet van het uitgespaarde gas in de
elektriciteitsvoorziening. Dit alterna
tief wordt echter door de regering
gebagatelliseerd en door de publiciteit
nauwelijks opgepakt. De mate waarin wij
erin slagen ons alternatief aan het
grote publiek te slijten zal van
doorslaggevend belang zijn voor de
handhaving van een massale publieke
opinie tegen kernenergie.

de voorbereidingsgroep
Sible Schone, Volkert Vintges,
na overleg met de nodige anderen.

Door een onzer redacteuren
DEN HAAG, 3 juni - De dis··

cussie over het al of niet uitbrei
den van kernenergie in ons land
loopt opnieuw vertraging op. Mi
nister De Korte (economische za
ken) aéht het niet mogelijk deze
discussie in 1988, zoals de bedoe
ling was, af te ronden.

De Korte zei vanochtend tij·
dens een overleg met de Tweede
Kamer over de toekomstige elek
triciteitsproduktie dat voor een
zorgvuldige afweging van de
vraag of het wenselijk is in Ne
derland nieuwe kerncentrales te
bouwen, meer tijd nodig is. Hoe
veel extra tijd precies kon hij nog
niet zeggen.

De regering is bezig de gevol
gen van het ongeluk met de kern
centrale in Tsjernobyl op een rij
tje te zetten. Aan de hand van de
uitkomsten van een achttal door
haar gevraagde studies zal het ka
binet dit najaar met de Tweede
Kamer praten over de mogelijk.
heid om nieuwe kencentrales te
bouwen. Maar voor de vraag of
het voor Nederland ook wenselijk
is om dat te doen of dat er wel-

licht voor andere energie-opties
moet worden gekozen is volgens
De Korte aanzienlijk meer tijd
nodig dan de drie maanden die er
in het huidige tijdschema voor
zijn uitgetrokken. Tot nu toe is er
steeds van uitgegaan dat voorjaar
1988 een nieuwe beslissing over
de toekomst van kernenergie in
ons land zou worden genomen.

Minister De Korte wees er van
ochtend op dat ondanks de ver
wachte vertraging de elektrici
teitsvoorziening in ons land "be
trouwbaar en betaalbaar" moet
blijven. Hij bepleitte daarom voor
de tussenperiode zoveel mogelijk
tijdelijke maatregelen om in de
vraag naar elektriciteit te voor
zien. llij denkt daarbij onder an
dere aan uitbreiding van de
stroomimport en aan extra warm
tekracbt-koppeling.

De bouw van extra kolencentra
les, naast de twee waartoe in het
nu goedgekeurde elektricltelts
plan al is besloten, zit er voorals
nog niet in. Beide regeringspartij
en, CDA en VVD, zijn gezien de
milieugevolgen steeds huiveriger
voor de bouw van nog meer kolen
vermogen.

In de periode tol het jaar 2000
zal een groot deel van de huidige
elektriciteitscentrales moeten
worden vervangen. Voor 1991
moeten daarom volgens De Korte
beslissingen worden genomen
voor bet vervangen van maar
liefst 6000 megawatt aan opwek
kingsverrnogen,



WINDPARK AEOLUS IN FRIESLAND

Sinds 15 juni kent ons land een wind
attractiepark in Sexbierum. Het park
is sneller van de grond gekomen dan
de aangrenzende windenergiecentrale
waarvan de 18 molens pas in november
compleet zullen zijn.
"Aeolus", genoemd naar de Griekse god
van de wind, biedt attractie en in
formatie. Een glazen pyramide her
bergt een tentoonstelling over alle
aspecten van windenergie. Energie
spelen, miniatuur windmolens uit de
hele wereld, mini-zeilboten en een
evenementenplatform verzorgen het
attractie-aspect.
Windattractiepark Aeolus, Postbus 3,
8855 ZM Sexbierum. (05179-1144)

** STRATEGIE CONGRES Landelijke A K B
26 september
RASA gebouw pauwstraat Utrecht
van 10.00 uur tot 17.00 uur
zie aankondiging in deze nieuwsbrief.

** VooRLICHTINGS AVONDEN zoutkoepels AKB
29 september
Cafe " De Hoefslag It Gasselte
aanvang 20.00 uur

* 7 oktober
café Marktzicht (marktterrein) Assen
aanvang 20.00 uur

," ... " ."

8. bis 10. Oktober

voor nadere informatie; let op
krantenberichten of informeer bij
Milieufed. Gron 050-130800
Milieuraad Drenthe 05920-12585

in Wackersdorf
Volksfestplatz

mit anschlieBender
Demonslrallon

zum WAA-Baugelände

AKTIONSTAGE
in der Oberpfalz·

10. Oktober
11 Uhr

GROSS
KUNDGEBUNG

15 oktober Groningen
gebouw Het Tehuis lutkenieuwstr 13
aanvang 20.00 uur.

** HOORZITTING VROM inzake zoutkoepels
(zie onder ''Hoge Heren")
14 oktober Utrecht

** KOEPELOVERLEG A K B
12 oktober.
Milieuraad Drenthe
Hertenkamp 6 Assen
aanvang 20.00 uur.

STar "EKN~ ':
.ENiN6IE I,

BONN - De sociaat-demoeratlsche regering van de Westduitse
deelstaat Noordrijn-Wcstralen geeft de snelle kweekreneter In
Ualltar uit veiligheidsoverwegingen geen bedrijfsvergunning
Bovendien zijn vier mogelijk vestigingsplaatsen voor nieuwe
kerncentrales geschrapt.

Dat betekent dat er in
Noordrljn-Westfalen nu geen
vierkante meter grond meer beo
schikbaar is voor nieuwe nucleai-
re centrales.

De sociaal-democraten hebben
niet de juridische mogelijkheden
om de twee in Noordrijn-Westfa
len draaiende kerncentrales. In
Wergassen en in Hamm-ontrop,
ook stil te leggen. Onder verwij
zing naar een lopend veilig
heidsonderzoek, meldt de SPD dat
men de centrales niet kan stil leg
gen zo lang de Westduitse atoom
wet niet is veranderd. Deze
atoomwet valt onder de bevoegd
heid van de CDU-CSU-FDP-rege
ring in Bonn en de christen-demo
craten denken er niet aan om die
wet te veranderen.

De besluiten van Dusseldorf
maken wel duidelijk dat de mi
nister-president van Noordrijn
Westfalen, Johannes Rau, inder
daad een einde wil maken aan de
kernenergie. Over de Kalkar
centrale, die inmiddels acht mil
jard gulden heert gekost, wordt
verklaard: "Wij zeggen nee tegen
de plutonium-economie".

/IJ Noordrijn-WestFalen u,,1\1l j:"1"~

Geen vergunning
Kolker-reueter



Landelijk Strategiecongres
Antikernenergiebeweging

10.00 - 10.30

10.30 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30 - 15.00

15.00 - 15.30

15.30 - 16.30

PROGRAMMA
26 SEPTEMBER 1981, 10.00 - 11.00 uur
in gebouw RASA, Pauw.traat 13, Utrecht

Inleidingen over het doel van de strategiedag en
aangeven van de belangrijkste discussiepunten.

Bespreking van de discussievragen in kleine groepen.

Pauze. Tijdens de pauze worden in een kleine voor
bereidingsgroep de belangrijkste, nog resterende
meningsverschillen gelnventariseerd.

Gestructureerd verslag van de discussiegroepen,
gevolgd door plenaire discussie.

Pauze

Uitwerking van de verschillende plannen door mensen
en/of lJroepen die daarmee aan de slag willen. Tevens
worden afspraken (j9maakt.

DISCUSSIEVRAGEN
- Publieke opinie wakker houden door regelmatige acties, publicaties

en studiedagen, of organisatie van grootschalige demonstraties ?

- Wat wordt de toon~etting van komende acties? Nadruk op de gevaren
van kernenergie, of nadruk op mogelijkheden om kernenergie overbo
dig te maken (via actie Schoonstroom)?

- Wat doet de AXB met de rapporten over de veiligheid van kernenergie,
die dit jaar zullen verschijnen? Kritische tegenstudies of prikac
ties?

- Wordt 26 april 1998, Twee jaar na Tsjernobyl, een massale demonstra
tie-dag in Gasselte, of zijn er andere mogelijkheden en wensen?

- Moet er een plan klaarllggen voor het geval de regering vrij plotse
ling een besluit neemt over nieuwe kerncentrales?

Route vanaf Centfaal Station Utrecht,
uitgang Vredeburg, naar RASA, Pau.....
straat 13.
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WACKERSDORF

IS STROOM
WAARD ?

WELKE PRIJS
ONS

De Bond voor Milieu- en Natuurbe
scherming in Duitsland (BUND) kreeg in
formatie, waaruit bleek dat de atoomin
dustrie in West Duitsland niet langer
geïnteresseerd zou zijn in het bouwen
van de opwerkingsfabriek in Wackersdorf.
Dit werd onthuld in een onderzoeksrap
port van VEBA, RWE en Bayernwerk (Duit
se electriciteitsbedrijven), dat tot nu
toe geheim is gehouden. In dat rapport
staat dat opwerking kan blijven plaats
vinden In La Haque (Frankrijk) en dat
eindopslag in Gorleben mogelijk Is. Het
rapport raadt aan een "tijdelijke" af
val opslagplaats in Wackersdorf te bou
wen voor uitgewerkte brandstofstaven,
die dringend nodig zou zijn.
BUND doet de suggestie dat al stilge
legde kerncentrales daarvoor gebruikt
kunnen worden in plaats van een nieuwe
opslagplaats te bouwen. Nu moet blijken
of de federale regering de moed kan op
brengen om terug te komen van Wackers
dorf, ondanks de ware veldslagen die
daar plaatsvonden tussen de anti-kerne
nergie beweging en het gezag. De voor
zitter van BUND, Hubert Weinzierl, heeft
in een brief aan de Westduitse kanselier
gevraagd om de bevolking opheldering te
verschaffen over de feiten.
De sociaal-democratische burgemeester
Joseph Reschen van het Oostenrijkse Salz
burg, zei ~ijdens een demonstratie op 14
juni dat de bedoeling van de Oostenrijkse
activiteiten op Beierse bodem is de meer
derheid van de West-Duitsers te overtui
gen van de waanzin van het project. Nog
afgezien van de ecologische krankzinnig
heid, zo zei Reschen, wordt ook de econo
mische zinloosheid steeds duidelijker.
(BUND)

Afval
Ver. Milieudefensie
Volkskrant
Leeuwarder Courant
Bluf
Friesch Dagblad
Nucleaire Dissonant

Piet Zegers.
Ids de Beerstrjitte 34
9143 WG Nes (Dong.)

TIPl'IPTIPTIP'1'IPl'

StralingCampagne V.R.O.M.
Stephensonstr. 12
Zoetermeer

namens de KWAFriesland.

** Kaart van Groningen en Drenthe
met exact daarop aangegeven de
ligging en de dieptes van de
zoutkoepels en de waterwingebieden.
Kosten slechts f 0,50 per stuk
Bestellen bij :
Milieufederatie Groningen
Emmasingel 15 Groningen 050130800
Milieuraad Drenthe
Hertenkamp 6 Assen 0592012585
of op de A K B voorlichtingsavonden

Leeuwarden
10 Aug '87

In afschrift o.a, aan:

Wij ontvingen uw informatiepakket
"Straling; opvattingen en toepassingen"
Onze dank hiervoor. Bij deze ontvangt U
de meegezonden acceptgiro's retour.
Wij vinden dat deze uitgebreide
informatie, naast de vereenvoudigde
folder, (kennelijk is er meer te zeggen
dan de vereenvoudigde folder aangeeft)
ook gratis beschikbaar moet zijn. Het
vragen van een financiele bijdrage remt
ongetwijfeld de spreiding. Derhalve
hebben wij besloten van betaling af te
zien. De driemaal f 7,50 zal door Ons
overgemaakt worden aan de Ver. Milieu
defensie.
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Veertig miljoen gebruikte banden
• • kJl. '.f-:S _lp;'

voor opwekking van elekiriciieit

~·········································fi Steun de uitgave van deze nieuwsbrief, :
: stort een bedrag(je) op girontmmer :
: 4929882 tnv, A.A.P. Drenthe -
: lruisakkers 4 Annen :
• •· -: Met Uw bijdrage kunnen we weer verder!! :
: En als U toch bezig bent, maak een :
: kennis, vriend of familielid attent op :
: de nieuwsbrief van de AKB. E
: Wat weet, dat deert! _· :: ;,

MODESTO (Reuter) - Ongeveer
25jaar geleden begon de Ameri
kaanse veehouder Ed Filbin
met het verzamelen van ge
bruikte autobanden. Hij ge
bruikte die om een kloof op 32
kilometer ten westen van de
plaats Modesto in Californië te
dichten. Nu ligt daar een berg
van naar schatting veerti" mil
joen banden, vermoedelijk de
grootste stapel oude autobanden
ter wereld.

Filbin heeft een veertigtal mensen In
dienst die per vrachtwagen het noor
den en mfdden van Californi/! door
kruisen op zoek naar no~ meer ge
bruikte autobanden. Critici noemen
de verzameling banden een vorm van
overlast en spreken van j!!evaar voor
de volksgezondheid. Filbln zelf heeft
het over een goudmijn een bron van
energie voor de opwekking van elek
triciteit.

Bovenop een heuvel die uitkijkt Of het
met banden gevulde ravijn staa een
elektrische centrale van 45 miljoen
dollar met een vermogen van 14,4me
gawatt. Deze maand gaan de eerate
van de miljoenen autobanden per
transportbani:l de oven van de centra
le in waar ze worden verbrand bij een
temperatuur van tegen de 1100 graden
celSIus.

De centrale is een ontwerp van Oxford
Energy CorporatIon uit New Vork en
van General Electrlc Company. De
turbine wordt aan~edreven door
stoom en levert elektriciteit voor ten
mlnsle 12.000woningen. De elektrici
teit is al verkocht aan Pacific Gas and
Electrlc onder een contract van twin
tig jaar.

Er zijn al wel elektrtscbe centrales in de
VS die lopen op autobanden, maar
daar worden alleen in stukkenResne
den autobanden gestookt. Oxford
Energy heeft zich weten te verzeke
ren van de rechten van een door de
Westduitse Gummi-Meyer ontworpen
procédé, waarbij complete autoban
den kunnen worden Elebruikt, het
geen goedkoper en efflct'nter is dan
verbranding van banden die eerst In
stukken zijn gesneden.

Drie <,omputersbesturen de met banden
gestoolttecentrale bij Modesto. In de
uitrusting die milieubevuiling moet
tegengaan Is zes à zeven miljoen dol
lllr gestoken. Om de vrees voor mi
lieuverontreiniging bij de boeren in
de omgeving van de centrale weg te
nemen heeft Oxford Energy enkele
vertegenwoordigers van hen naar
Landau In West Duitsland gevlogen,
waar een centrale staat die werkt vol
gens het principe van Gummi-Mayer.

De restanten van de verbrande banden
worden gescheiden en gebruikt voor
Industrlt'le doeleinden, zoals de pro-

«'lktie van hoogwaardig staal
terugwinning van zink. Oxford '
gv is een twee jaar onde onde, I"

die zich bezighoudt met a.1tel'"
vormen van energie-opweKking
enkele dochterl>edrijven bescl
over meer dan honderd mi Ijoen
bruikte autobanden verspreid l'
Verenigde Staten. Met deze ,.
kan net zoveel enerçle worden
wekt. als met 5,25 miljoen vaten
159 liter) ruwe olie.

Volgens Thomlls Shelton van (
Energy kan ,iedere Rrote stad
tussen de vijf ëii iJë 1iHil mi Ijoen
Sen wonen völlloende iJtidè :i1 "

dëii'Jeverèn om een centrale f.
dnu~j~n. Volgen~ Fi1l:sm; me ,....
bnyhoëcJ en -laarzen uitgedost :
zijn landerijen in Nevad'.l el1 '
heen en weer vliegl, heeft hij~'
bleem opgelost waar de rer,~"
Washington al jarenlllll!! ll\"~
elt. namelijk tweehonderd u
autohand~n die BeAmet'ik?l" .
IijKs Jë\\iljt moeten,

})EN wil wi.ndmolenpar~1L e.
Wieringermeer bouwen -d..:

WIERINGERMEER (GPD) _ »24-cf
Provinciaal ElectriciteItsbedrIJf van '''7
Noord-Holland (PENl wil in Wieringer- • "
meer een windenerg ecentrale bouwen
van zeker achttien mlddel!!,ote turbi-
nes. Dit eerste grote windmolenpark In
Noord-Holland zal hoogstwaarschijnlijk
bestaan uit 250kilowatf-molens en moet
stroom gaan leveren aan 600 huishou-
dens. Het plan voor Wieringermeer Is
het alternatief voor een wIndenergIe
centrale bij Callantsoog, op de dijk langs
het NoordhoUands Kanaal. De uitvoe-
ring van dat plan lil vastgelopen op een
reeks bezwaarschriften van omwonen·
den. Het PEN wil niet afwachten en uit·
wijken naar Wieringermeer.

1. • I

SUfEl\Jl1ACfffffl
IJlE TE VEKSLAIWzgN
METSfOWLlfflTUJ({]c5

ENZ$W:JNEN
DIE fifEF)E7lXlICtt!N

J\ElWMmTEN ?



Kontaktadressen van A K B groepen in
Drenthe en Groningen.

BORGER:

GIETEN:

GASSELTE:

ROLDE:

EEIT:

ANLOO:

HOOGEVEEN/ZUIDWOLDE wed groep

ASSEN:
MilieuraadDrenthe

GRONINGEN:
Milieufederatie Groningen

DELFZIJL:
Platform Eemsmond

ONSTWEDDE:

Volgens ons gevoel zijn er meer
A KB-groepen in Drenthe en.Groningen.
Weet U het kontaktadres, geef het ons
door.


	1 copy
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

