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Eenmaal In de t wee
maanden komt deze
nieuwsbrief uit met
a ls doel:

-het e lkaar op de
hoogte houden van
l andelijke en
re gionale
akt i vi tei ten t egen
verdere t oe pas s ing
en ontwikkeling van
ke rnenergie in ons
l and.

-elkaar s t eunen i n
he t verzet tegen
ke rnene rgie en voor
een milieu
vriendelijk ene rgI e
beleid .

Opgave bij :
Sus en Cl eve ri nga
Kruisakker s 4 ANNEN
05922 - 2158

Kosten:
Een vri jwill i ge
bi jdrage s torten op
gi ronummer 4929882
t OY. AKB Drenthe
Kruisakke r s 4 ANNEN.



Niet schelden maar fietsen PROGRAlW GASSELTE 'aa

11.00 Welkomswoord: Wypkeline Wijnants.

Oe regering dwingt ons tot aktie;
zij gaan door, dus wij gaan door!!

Steeds meer mensen realiseren zich de
gevaren van kernenergie.
In het programma "Gouden Bergen" van de
VPRO werd onlangs meegedeeld dat waar
schijnlijk 80 ~ van de VVDaanhang zich
tegen kernenergie uitspreekt !
Onlangs zei minister de Korte, in een
toespraak binnen eigen gelederen, met
betrekking tot de kernenergiediskussie:
"de legitimiteit van onze politieke
beslui ten zijn het best gediend met een
aktieve deelname van zoveel mogelijk
nederlanders ••••• En humane samen
leving, die zich vernieuwt, heeft een
open oog en een luisterend oor voor al
haar deelnemers.
Veiligheid is er alleen, als iedereen
dat ook als zodanig voelt !"

Dus mensen, laat "DenHaag" zien wat wij
voelen:

11.05 Spreker: Burgemeester Prick
van Gasselte.

11.10 Spreekster: Clarisse Nienhuis

11.15 Start van de fietstocht over de
zoutkoepel.

Cabaret: "Kort Bestek"
Muziek: "BJ Hegen/Hemmo Kieft"

13.00 Spreker: Hans Guyt

13.05 Spreekster: Frouke Smid

13.15 Start Demonstratieve wandeltocht

Muziek: "Trooping Faires" en
"Oldambter Swing Triptet"

15.00 Spreker: Bob Rossing

15.05 Spreker: Meent v.d. Sluis

* Hang het affiche voor Uw raam.* Bied een helpende hand en verspreid de
folders.
(voor beide een telefoontje naar
Gasselte, 0599965159)

* Plaats een advertentie in Uw
streekblad

* Nodig vrienden en kennissen uit voor
een fietstochtje naar Gasselte.
(in dit nummer vindt U briefkaarten)

* Maak een bedragje over naar het
gironummer van de manifestatie;
3123570 tnv. demonstratie Gasselte
23 April, Gasselternijveen.

* En KOM NAAR GASSELTE OP 23 APRIL
(zie het uitgebreidde programma in
deze nieuwsbrief.)

•

15.10 Gastspreker uit Duitsland
Walter Bunker

15.15 Muziek" "Brinkels Boogie Band"

15.55 Ballonnen op laten

16.00 Afsluiting door Ali Edeldenbosch

Gastvrouw Marga Kool praat het programma
aan elkaar

Verder doorlopend :

Milieuv~iendelijke, kleinschalige,
ambachtelijke, kunstzinnige markt.

Fietstocht over de zoutkoepe.Lduurt. c.a
1 uur, eigen fiets meenemen•

Tentoonsteling over zoutkoepels in de
Witte Kerk,

Kinderaktiviteiten in de rekreatiezaal
van Camping "De Hoefslag"

Voor verdere informatie:

secretariaat: Gasselte '88
Ke~straat 2b
Gasselte

telefoon: 0599965159.
Gironr. 3123570 tnv demonstratie
Gasselte 23 April, Gasselternijveen.
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Atoomafvaldepot in
zoutkoepel 'lekt'

NEW YORK (DPA) - Een duur on
dergronds atoomafvaldepot iri een
zoutkoepel bij Carlsbad in de Ameri
kaanse staat New Mexico, dat duizen
den .jaren droog had moeten blijven,
IS met waterdicht, Er loopt per mi
nuut vijf liter sterk zouthoudend wa
ter langs de wanden. Het lek ont
stond, toen bij het boren van een
luchtschacht een onderaardse water
ader werd geraakt.Volgens deskundi
gen loopt de ruimte daardoor in onge
veer dertig jaar geheel vol. Het zout
in het water kan de vaten met afval
aantasten. Het depot op een diepte
van 655 meter zou volgend najaar in
gebruik moeten worden genomen. De
aanleg heeft al ongeveerf 1,4 miljard
gekost.

de verhoogde kans op kanker, enz.
optellen.

9. Om redenen van werkgelegenheid. De te
invest.eren miljarden zouden méér werk
gelegenheid opleveren bij investering
in midden- en kleinschalige industrie
en; ook de kwaliteit van de werkgelegen
heid is slecht, alleen al vanwege de
politieke selectie van sollicitanten •

10. Om psychologische redenen. In en om
een kerncentrale heerst een gevoel van
"leven op een vulkaan". Hoe méér
veiligheidsmaatregelen er worden geno
men, hoe duidelijker het wordt h6e on
veilig het is.

Kernenergie is besmet
om verschillende
redenen:
1• Om etische redenen; denk alleen maar

aan de bewoners van de uranium
wingebieden: Aboriginals in Austra
lië, Indianen in Amerika, bewoners
van de Sahellanden in Afrika, wier
belangen ernstig geschaad worden.

2. Om medische redenen, de gezondheid
van mensen n6 ~n in de toekomst.

3 • Om poli tieke redenen, vanwege het
negeren van het standpunt van een
grote bevolkingsgroep bij de besluit
vorming.

4. Om maatschappelijke redenen: de on
menselijke maat van een kerncentrale,
het gevaar bij het werk, de risico's
••• de tegenst~iling met het beeld
van een mens- en milieuvriendelijke
maatschappij.

5. Om militaire redenen, vanwege de
verbinding kernenergie-kernwapens,
en vánwege de kwetsbaarheid van kern
centrales als militair doel.

6. Om milieutechn:l.sche redenen; z~lfs

àls het afvalprobleem zou kunnen
worden opgelost, is het beter om
géén afval te maken. Zeker niet
dit soort afval!!!

7. Om energetische redenen; er is al
een zeer hoog energie- en grondstof
fengebruik v66rdat de productie
van atoomstroom kan starten, en later
is et weer een zeer hoog energie- en
grondstoffenverbruik voor de ontman
teling van de centrales en het "op
bergen" van het radioaktieve afval,
en de kerncentrale zelf.

8. Om economische redenen, want bij de
prijs-in-geld moeten we de verborgen
kosten van milieubederf, bewaking,
medische voor- en nazorg vanwege
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,1[1 ie l.Ollg met een zaak tezig ëesd:
ve~(ie~ je makkel.ijk het ove~ziclti.

1/eet dei.a i1-6, veel. nuance»... ie wo/lJit
e~ moe van. Je voedt ie onmacid.iq,
ie wo/ld;{ at-5:landeliik€ll., het knaagt
aan je moi.iuai.Le,
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.iemand i» die ({ ii voo/llJ,..ee1d op een
gi~olJ,..if.iet een. (iemoea.igende kneei:
n eenxei.I
(giro 3123570 dus, t.n.v. Demonstratie
Gasselte 23 april, Gasselternijveen)
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DE TOR NOTA; oorvijg voor Nijpels

Net als de milieubeweging deed tijdens
de hoorzittingen vorig jaar, heeft nu
ook de commisie voor Milieueffekt
rapportage (CMER) forse kritiek geuit op
de TORnota.
TOR = voorlopig Toetsingskriteria voor
Opslag Radioaktief afvaL

* de leesbaarheid moet worden verbeterd* de door Nijpels gehanteerde kriteria
c.a,v, de opberging van radioaktief
afval, nl. isolatie, beheersbaarheid en
contrileerbaarheid, moeten nader worden
gedefinieerd.
* de samenvatting van de nota vormt geen
feitelijke weergave van de inhoud.
* waarom de nota nodig is en waartoe hij
dient is onduidelijk.* de rol van vroegere kriteria voor
opslag in zout uit 1979 zal duidelijk
gemaakt moeten worden.

Voorgesteld wordt om, plaatsen waar
delfstoffen in de grond voorkomen, te
ontzien. Eventuele toekomstige genera
ties zouden met het gifUge afval in
aanraking kunnen komen, als zij deze
delfstoffen zouden gaan winnen. Zout is
een delfstof, dus zoutkoepels zouden
moeten worden ontzien.
De CMER vindt voorts, dat de diskussie
primair over fundamentele kriteria moet
gaan, d.w.z. over maatschappelijke en
ethetische kriteri~

Tenslotte vindt de commisie dat er
onderscheid gemaakt moet worden tussen
afval van de bestaande kerncentrales en
afval van nieuwe kerncentrales. (niet
duidellijk is of met het afval uit
bestaande centrales, ook het afval be
doeld wordt, dat nog door deze centrales
in de toekomst geproduceerd zal worden)

Onder druk van de milieubeweging heeft
VROM toegezegd het rapport te zullen
herschrijven. Het zal worden opgesteld
na overleg met ~a. de milieuorganisa
ties. Op 27 maart j.l. was in Utrecht
het eerste bilateraal gesprek tussen
VROM en de milieuorganisaties. Nijpels
wilde tijdens dit gesprek de standpunten
helder op tafel krijgen. Natuur en
Milieu zal aan dit overleg blijven mee
doen, omdat zij van menig is, dat het

geen kwaad kan het standpunt van de
milieubeweging in dit gesprek nogmaals
ui t een te zetten:
n.l dat wij niet willen praten over de
opberging van R.A. afval, zolang de
bestaande kerncentrales open blijven.
Inhoudelijk zal Natuur en Milieu niet
over de nieuwe TORnota praten.
De AKBgroep in het Noorden van het land
hebben unamiem gekozen voor een andere
strategie; ons standpunt is duidelijk,
WIJ PRATEN NIET MEE.

H. Damveld
W. Wijnants
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NIEUW!!!!!!

Ongelukken met kernenergie na
Harrisburg en Tsjernobyl

door Herman Damveld

Harrisburg en Tsjernobyl kregen veel
aandacht in de media. Sinds 1980 zijn er
echter vele bijnarampen en andere onge
lukken gebeurd, waarover niet of nauwe
lijks is bericht. Die leemte wordt opge
vuld met de nieuwe nota, een uitgave van
de Milieufederatie Groningen. De nota
van 50 pagina's gaat over de duizenden
ongelukken met kernenergie in Nederland,
WestDuitsland, Engeland, Frankrijk,
Verenigde Staten en de Oostbloklanden.
Al die ongelukken betekenen een finan
ciele ramp voor de kernenergie, zo wordt
aangetoond.

De nota kan besteld worden door
overmaking van f 5,= op gironr. 2999383
tnv. de Milieufederatie Groningen,
Emmasingel 15, 9726 AJ GRONINGEN, ovv.
"Nota ongelukken"
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DODEWAARD EN BORSSELE DNVELIG

gasverbruik, kunnen we met dat ui tge
spaarde gas, vier grote en vijf kleinere
gasgestookte centrales bouwen, voldoende
om in onze elektriciteitsbehoefte te
voorzien tot het jaar 2000. Duurzame
bronnen kunnen intussen worden ontwik
keld om de elektriciteitsvoorziening in
de volgende eeuw voor een groot deel
over te nemen.
CONCLUSIE: veillige kernenergie
bestaat niet en zonder is goedkoper!!

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f f
f uw VRIJWILLIGE BIJDRAGE f
f f
f Stort Uw vrijwillige bijdrage voor f
f het eerste halve jaar van 1988 op f
f giro 4929882 tnv. AKB te Annen. f
f Daarna ontvangt U een acceptgirokaartf
f We hebben het geld hard nodig om de f
f AKB nieuwsbrief te laten verschijnen.f
f f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
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H. Damveld

Ondanks de investering van 50 milj.,
verwacht het VEEN (Vereeniging van
ElectriciteitsExplotanten in Nederland)
niet , dat kernenergie duurder zal
worden. Althans, bovengenoemde investe
ringen zullen, zeggen zij geen invloed
hebben op de prijs die de consument voor
energie betaald, omdat kernenergie
slechts voor 8,4 % deel uitmaakt van
onze totale electriciteitsvoorzienin~

Mede door dit argument is dit juist voor
vele een reden om te pleiten voor slui
ting van de kerncentrales. Dnmiddelijk
sluiten zou dus betekenen dat we 50
milj. gulden aan aanzienlijk belang
rijkere zaken zouden kunnen besteden in
Nederland. Bovendien is het "overbrug
gingsplan" van de ver. van Milieu
defensie, een goed alternatief: door
slecht 5% te besparen op ons inlands

Na het ongeluk in Tsjernobyl heeft de
Nederlandse regering aan het West Duitse
Gesellschaft fur Reaktorsicherheid (GRS)
opdracht verleend, om de veiligheid van
de kerncentrales Dodewaard en Borssele
te bestuderen.
In maart 1988 werd het rapport van de
GRS (een prokernenergie insituut)
openbaar gemaakt. Na een, in deze
kringen te doen gebruikelijk, eerste
vriendelijk opmerking, nl. dat beide
centrales veiligheidstechnisch een groot
potentieel hebben om rampen te beheer
sen, brak de kritiek los.
Voor Borssele worden 15 en voor
Dodewaard maar liefst 21, deels ingrij
pende, extra maatregelen aanbevolen, om
de kans op een kernsmelting te ver
kleinen, kosten f 50 miljoen gulden.
Daarnaast beveelt de GRS voor Dodewaard
aan, een nog meer uitgebreider studie te
laten verrichten, toegespitst op de
installatie. zelf.
En dan nog wat heet "veilig"?? Uit de
talloze ongelukken die zich met
kernenergie voordoen, is gebleken dat
"veilig" een zeer betrekkelijk begrip
is. Zie in dit verband ook het zo juist
verschenen rapport van H. Damveld over
"Ongelukken met kernenergie na
Harrisburg en Tsjenobyl". De mens is
feilbaar, dus ongelukken zullen gebeu
ren.



Kontnktadressen van A K B groepen in
Drenthe en Groningen.

BORGEI~:

GlgTEN:

G~SSEI;n::

ROI.DE:

Ef~XT:

Am,oo:

f100GEVEEn/ZUlDWOLDE wed groep

ASSEN:
rUUetll-aad Drenthe

GRONlNGfm:
Hilieufederatie Groningen

JmLFZIJL:
r.ll'ltfonn Eemsmond

Ot1S'lWEDlJE:

NORG:

Norger energiekomite

Zijn er meer AKB groepen in Drenthe
en Groningen, Laat ons dat weten!
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