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Redactioneel 
Op 21 april 1986 zou een Tweede Kamercommissie 
zich uitspreken over de komst van twee of drie 
kerncentrales. De linkse partijen wisten dank zij 
een eenvoudige truc uitstel te krijgen,onder het 
mom van "We weten er nog te weinig van." CDA en 
VVD vonden het niet leuk en dreigden het debat te 
verschuiven naar 1 mei,de snipperdag van het pro
letariaat. Was het in het kader van de Internati
onale Solidariteit dat Russische technici enkele 
dagen later een kerncentrale lieten ontploffen en 
aldus voor verder uitstel van de beslissing zorg
den? 

'Allicht' is een uitgave van de stich
ting Allicht. Deze zet zich in voor 
een democratisch, mens- en 
milieuvriendelijk energiebeleid. 
Geen 'kernenergie of kolen' dus, 
maar doelmatiger gebruik van 
energie en zoveel mogelijk aan
wending van alternatieven als zon 
en wind. Aan regionale ontwikke
lingen wordt in ruime mate aan
dacht besteed. 

Ingezonden artikelen of brieven 
kunnen door de redactie worden 
bekort. Ondertekende artikelen 
geven niet noodzakelijk de mening 
van de redactie weer. 
Overname van tekst met bron
vermelding is toegestaan. Voor 
overname van illustraties dient 
men contact op te nemen met de 
redactie. 

Redactie: Toon de Laaf, Wim 
Kersten, Piet Horsten. René Maag
denberg. Thijs Belgers. 
Medewerkers: Hans Bannink; Joost 
Andrik, Toine Huymans, Wilbert 
Willems, Joost van de Aalst. Allard 
Govers. 

Vormgeving: Stichting Scavutti 
(postbus 1522, 
5200 BN Den Bosch). 
Fotografie: Stichting Scavutti, 
Wim Kersten. 
Illustraties: Tik-tak-tekeningen 
(postbus 3042, 5003 DA Tilburg), 
Cees Chamuleau, Sander Neijnes. 
Zetwerk: 5-kwadraat. Den Bosch 
Druk: Drukkerij de Werk-
winkel e.v .. Tilburg 

Redactieadres: postbus 8107, 5004 
GC Tilburg. De redactie is telefo, 
nisch' te bereiken onder nummer 
013-351535. 

Inmiddels is bij het Nederlandse 
volk haast een consensus bereikt over 
de nieuwe kerncentrales: ze mogen er 
niet komen! En voor het eerst wil 
een ruime meerderheid (65 procent) 
dat de bestaande centrales worden 
gesloten. Ex-voorstanders van kern
energie zijn er (eindelijk) van 
doordrongen dat overheid en bedrijfs
leven al decennia lang halve waar
heden en hele leugens verteld heb
ben. 
De agrarische wereld heeft gemerkt 
dat een kernongeluk op 1800 kilome
ter afstand voelbaar is in de porte
monnaie. De drinkwaterleidingbe
drijven hebben officieel stelling 
genomen tegen kernenergie-. Ze achten 
de bestaande kerncentrales een onver
antwoord groot gevaar voor de Neder
landse drinkwatervoorziening. 
Zal de atoomlobby dit durven en kun
nen negeren? 
Hoe dan ook,feit is dat het uitstel 
van de beslissing over nieuwe kern
centrales haar twaalfde jaargang 
beleeft. De lobby zit in het defen
sief. De niets ontziende atoom-TGV 
is veranderd in een lokaal boemeltje, 
maar ze is nog wel in beweging, 
De ruimte die het uitstel met zich 
meebrengt,geeft de antikernenergie
beweging (AKB) de gelegenheid om de 
handschoen in de ring te gooien. Be-
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langrijk hierbij is dat alle kracht 
tegen kernenergie gebundeld gaat 
worden,of in ieder geval gecoördi
neerd,van Graauw tot Groningen. 
Daarom heeft het Landelijk Platform 
tegen Kernenergie besloten om op 
26 september aanstaande een discus
siedag te houden voor de AKB. Het is 
de bedoeling dat groepen en personen 
die actief zijn tegen kernenergie 
zich buigen over de centrale vraag: 
"Wat gaan we het komende jaar doen?" 
De discussiedag vormt het thema van 
deze speciale Allicht,die zoiets 
als een programmaboekje zal zijn, 
Naast het discussiestuk en het dag
programma staan er vooral achter
grondartikelen in. Het lijstje van 
antikernenergie-activiteiten is 
moeiteloos op te stellen. In Gro
ningen en Drente hergroeperen 
actiegroepen zich om de plannen voor 
opslag van afval in de zoutkoepels 
de grond in te boren, Stichting 
Natuur en Milieu gaat zich vast
bijten in de komende veiligheids
rapporten over kernenergie. De 
basisgroepen rusten nog uit van 
Borssele,maar zijn ook bezig met 
het bepalen van hun koers. De Zeeuwen 
zullen zich met prikacties en pro
cedures weren tegen de tijdelijke 
opslag van het atoomafval. Milieu
defensie gaat met een nieuwe ronde 
van de "Actie Schoonstroom" aanto
nen dat kernenergie overbodig is en 
dat er alternatieven zijn. En,last 
but not least,na een intensieve 
voorbereiding wordt de Nederlandse 
staat op het internationale matje 
geroepen vanwege de verrijking van 
Namibisch uranium in Almelo, 
Aanklacht: grondstoffenroof.De AKS
trein contra de atoomboemel, Nu maar 
hopen dat de wagens bij elkaar zul
len blijven. 

Een jaargang omvat minimaal zes 
nummers. Een abonnement kunt u 
nemen door storting van f 10,
(steunabonnement f 15,-; instellin
genf25,-)opgironummer4208201 
van Penningmeester Allicht te 
Tilburg. 
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STRATEGIEDEBAT VOOR EENSGEZINDE ACTIVITEITEN 

Voorstellen ter discussie 
De opzet van het strategiecongres is 
om 's ochtends na een kdrte uiteen
zetting van het actievoorstel in 
kleinere groepen over het plan te ~ra
ten. 's Middags volgt dan eerst een 
plenair ge deel te, waarna in groepen 
het (al dan niet gewijzigde) actie
voorstel zal worden uitgewerkt. 

samenwerking 
Afgelopen juni kwam uit Den Haag het 
beste nieuws sinds jaren voor de an
tikernenergiebeweging. De regering 
heeft het besluit tot de bouw van 
nieuwe kerncentrales voor onbepaalde 
tijd uitgesteld. Minister Nijpels 
bracht naar bui ten dat in de huidige 
kabinetsperiode g44n besluit ·meer zal 
worden genomen. Later kwamen andere 
berichten die spraken van een uitstel 
van tenminste Un jaar. V66r het na
jaar van 1988 is in ieder geval geen 
besluit meer te verwachten. 
Bet uitstel is te danken aan de pu
blieke opinie, en dus voor een belang
rijk deel aan het werk van de AKB. 
Door onze acties in het afgelopen jaar 
zijn we erin geslaagd de herinnering 
aan Tsjernobyl levendig te houden en 
onder de bevollting vrijwe1 een consen
sus t4gen de bouw van nieuwe kerncen
trales tot stand te brengen. 
In het afgelopen jaar is niet gekozen 
voor éên gezamenlijke acties, maar wel 
voor gezamenlijke hoogtepunten. De 
prikacties, gevolgd door de blokkade 
plus demonstratie in Borssele, de lob
by-activiteiten en het congres van 
Natuur en Milieu en de a.cties tegen 
de stralingSJlormen, de nota over drink
water en het proces tegen Borssele van 
Milieudefensie hebben elkaar versterkt. 
Dit, ondanks de grote meningsverschil
len over het verloop van de Borssele
actie . 
Die lijn kunnen we voortzetten in het 
komende jaar. Tijdens het strategie
congres willen we gezamenlijke hoogte
punten kiezen, waarbinnen iederen op 
zijn of haar sterke punten aan de slag 
kan gaan. 
In de besluitvorming is het afgelopen 
jaar het nodige mis gegaan. Bet heeft 
maande·n geduurd voordat duidelijk was 
wie wel en niet meedeed aan de actie 
in Borssele, met alle vertraging en 
frllStratie vandien. De Zeeuwse groepen 
hebben in hoge mate het gevoel gehad 
dat zij een actie opgedrongen kregen, 
in plaats van dat ze hem zelf konden 
bepalen en vervolgens steun kregen uit 
het land. Door eind september een stra
tegiecongres te houden, waarin de be
langrijkste knopen voor het komend 

Vereniging Milieudefensie organiseert oo 26 sep
tember een strategiediscussie voor de anti-kern
energiebeweging. De centrale vraag van de bijeen
komst zal zijn welke gezamenlijke activiteiten er 
komen tot de zomer van 1988 en hoe de acties van 
de verschillende groepen uit de AKB elkaar kunnen 
versterken. In dit discussiestuk staat een kon
kreet voorstel, uitgewerkt in vijf punten. Het 
voorstel is vrij beknopt gehouden. 

jaar worden doorgehakt, kunnen boven
genoemde problemen voor een groot deel 
worden vermeden. 

stand van zaken 
Zoals gezegd, is het besluit tot de 
bouw van nieuwe kerncentrales tenmin
ste voor é4n jaar uitgesteld. Dit is 
echter geen reden om zelf ook maar een 
jaar rust te nemen . Dit najaar al ver
schijnt er een groot aantal rapporten 
over de omvang van het ergst denkbare 
ongeval en de gevolgen hiervan voor 
landbouw en industrie. Op grond van de
ze rapporten-zal de regering een be
sluit nemen over de mogelijkheid van 
kernenergie. Bovendien verschijnen dit 
najaar twee studies naar de veiligheid 
van Borssele en Dodewaard. Deze stu
dies richten zich met name op het tee& 

Sible Schöne 
Volkert Vintges 
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nisch ontwerp van beide centrales. 
Boewel de studies worden uitgevoerd 
door een pro-kernenerqie instituut, 
bieden ze mogelijk toch aanknopings
punten voor actie. OOk voorstanders 
kunnen er niet om been dat in kerncen
trales rampen kunnen gebeuren. 
OOk de plannen voor proefboringen word
en weer actueel. Dit najaar mogen we 
meedoeR aan een inspraakprocedure over 
de voorwaarden waaraan zoutkoepels moe
ten voldoen, willen ze geschikt zijn 
voor de opslag van kernafval. In het 
.najaar van 1988 neemt de regering een 
besluit over proefboringen. De actie
groepen in Drente en Groningen zullen 
de inspraakprocedure aangrijpen voor 
protest. Volgend voorjaar, twee jaar 
na Tsjernobyl, staat een grote demon
stratie in Gasselte op de agenda. 

De uitbreiding in Almelo lijkt gestaag 
door te gaan. Bet bedrijf heeft de ver
gunning binnen, hoewel er nog een ho
ger beroep loopt. Ook de voorberei
dingen voor de bouw van een opslag
plaats voor kernafval in Borssele gaan 
door. Er ligt nu een milieu-effecten
rapport en een vergunningaanvrage. 
De Zéeuwse groepen gaan hier samen met 
Natuur en Milieu in ieder geval op re
ageren. 
We beslui ten deze opsOIIIIIi.ng met Kalkar. 
Rond Kalkar is sprake van een patstel
ling. De kweekreactor is klaar, maar 
de deelstaat Nordrhein-Westfalen wei
gert de laatste vergunning af te ge
ven. In de Westduitse regering leven 
meningSverschillen tussen CDU en PDP. 
Het gevolg hiervan is dat er nu een 
nieuwe studie loqpt over de economi
sche noodzaak van de snelle kweker. 
Deze studi-e verschijnt dit najaar. 
Wat daarna gebeurt, is onduidelijk. 
Mocht de Westduitse regering beslis
sen dat Kalkar 'open ' moet, dan kan 
de Deelstaat nog jaren dwars liggen. 
Het ziet er positief uit voor on~t, 
maar echt zeker is het nog lang niet. 

Tot zover dit overzicht. Voordat we 
overgaan tot de actievoorstellen, 'VOlgt 
eerst een opsoaming van de belangrijk
ste activiteiten die nu al gepland zijn. 
De demonstratie in Gasselte is al ver
meld. Het is nog niet duidelijk wat er 
gaat gebeuren rond de opslag in Bors
sele en de verrijkingsfabriek in Alme
lo. Evenmin is duidelijk wat de Basis
groepen van plan zijn, zij buigen zich 
in october over plannen. 
Stichting Natuur en Milieu en Vereni
ging Milieudefensie blijven veel aan
dacht besteden aan kernenergie. Beiden 
staan op het standpunt dat de publieke 
opinie doorslaggevend is en dat nieuwe 
activiteiten nodig zijn om het hoge 
percentage tegenstanders van kernener
gie te handhaven. Natuur en Milieu zal 
zich concentreren op kritische studies 
over de veiligheid van kernenergie en 
het afval. Milieudefensie legt de na
druk op de actie Schoonstroom en het 
onderwerp Straling. 

actievoorstellen 
1. OVer de werkwijze 

"het geheel is meer dan de som der 
delen• 
De ervaringen met • 64n jaar Tsjerno
byl' hebben geleerd dat een goede af
stemming van activiteiten en samen
werking tussen de • delen • van de AKB 
goed werkt. Dit houdt in dat wij het 
eens worden over de inhoudelijke pri,
oriteiten in het komende jaar en bij 
gezamenlijke campagnes. Daarbinnen 
kunnen de verschillende organisaties 
zich concentreren op de terreinen 
waar ze goed in thuis zijn. 

2. De inhoudelijke prioriteiten 

"niets is zo veranderlijk als de pu-
blieke opinie• · 
Wij stellen voor cm ons dit jaar te 
concentreren op de gevolgen van een 
groot ongeluk en er daarbij te stre
ven de discussie te verleggen van de 
nieuwe kerncentrales naa~ Dodewaard 
en Borssele. Bovendien moet in het 
voorjaar het onopgeloste afvalpro
bleem J:entraal staan. Daarnaast is • t 
zaak om door het jaar heen campagne 
te voeren om het milieuvriendelijke 
alternatief voor kernenergie onder de 
bevolking meer bekendheid te qeven. 

De publieke opinie heeft zich door 
Tsjernobyl massaal tegen kernenergie 
qekeerd. we mogen er echter niet op 
vertrouwen dat dit jaren stand zal 
houden. Tsjernobyl zal langzaam uit 
de herinnering verdwijnen. Bovendien 
is het publiek nog slecht op de hoog
te van on:r:e alternatieven. •Kernener
gie is erg, maar zure regen en het 
broeikas-effect ook• en •wat moeten 
we anders, zonder elektriciteit kun
nen we niet• zijn vaak gehoorde me
ningen. Daarom moeten zowel de geva
ren van kernene:r:qie als het milieu
vriendelijke alternatief blijvend 
onder de aandacht worden gebracht. 



Het ligt voor de hand om dit najaar 
de diverse rapporten aan te grijpen 
om de gevolgen van een ramp weer goed 
onder de aandacht te brengen en in het 
voorjaar van 1988 de demonstratie in 
Gasselte tot een hoogtepunt te maken. 

3. Gevaren centraal dit najaar 

"Tsjernobyl moet leiden tot de slui
ting van Dodewaard en Borssele" 

Kerncentrale Dodewaard 

Dit najaar verschijnt een groot .aan
tal rapporten over de gevolgen van 
een groot ongeluk en over de veilig
heid van Dodewaard en Borssele. We 
moeten ~~n of meer prikacties organi
seren die inhaken op de inhoud van de
ze rapporten. Via deze acties moet de 
sluiting van Dodewaard en Borssele 
weer op de agenda komen. "Nooit meer 
Tsjernobyl, Dodewaard en Borssele 
dicht". 
Er is alle reden om deze twee kern
centrales weer op de agenda te plaat
sen. Ten eerst zijn het oudere cen
trales die nog gevaarlijker zijn dan 
nieuwe. Ten tweede moeten de acties 
een concreet doel hebben. Als we ons 
beperken tot de nieuwe kerncentrales, 
hebben we het ~ndjaar in feite niet 
zo veel te eisen. En ten derde is het 
duidelijk, dat de plannen voor nieuwe 
kerncentrales in de ijskast blijven 
zolang wij erin slagen de discussie 
op Dodewaard en Borssele gericht te 
houden. 

4. Afvalproblematiek in voorjaar 

"stop de productie van kernafval" 

Het voorstel van de groepen uit Gro
ningen en Drente om twee jaar na 
Tsjernobyl in Gasselte een grote 
demonstratie te houden tegen de 
proefboringen verdient landelijke 
steun. Het is daarbij wel van be
lang dat de aandacht zich niet vol
ledig concentreert op de proefbo
ringen. De actie moet duidelijk een 

anti-kernenergie karakter dragen. 
Het is verder zaak de demonstratie 
te ondersteunen met enkele andere 
aktiviteiten. Deze kunnen op in
houdelijk vlak liggen, op politiek 
niveau; misschien is een handteke
ningenactie zinvol in de betrokken 
provincies. 

Door de aandacht voor Tsjernobyl is 
de aandacht voor de oplossing van het 
afvalprobleem verslapt. Daardoor ont
staat het gevaar dat de tijdelijke 
opslag in Borssele en de proefboring
en zonder al te veel verzet kunnen 
worden doorgevoerd. Dat moet worden 
voorkomen. 
Een demonstratie in Gasselte heeft 
verder twee grote voordelen. Ten 
eerste staan de groepen in de regio 
er achter en ten tweede is er brede 
steun van de lokale bevolking te 
verwachten. 
We stellen voor de demonstratie met 
een en ander op te tuigen, omdat je 
bij een gelsoleerde demonstratie het 
gevaar loopt dat bij teveel in stilte 
voorbijgaat. Een demonstratie heeft 
zogezegd uit zichzelf niet veel 
nieuwswaarde. 

5. Kernenergie overbodig dankzij 
Schoonstroom 

"Actievoerders zijn overal tegen" 

Vereniging Milieudefensie presenteert 
dit najaar een concreet plan als al
ternatief voor kern- en kolencentnûes 
Het is de bedoeling om zoveel mogeljjk 
maatschappelijke steun te verwerven 
voor dit plan. Het moet ter sprake 
komen bij gemeenten, provincies en 
verschillende maatschappelijke organi
saties. Door discussies over het plan 
los te maken kunnen we erin slagen 
ons alternatief beter bekend te maken 
bij het publiek. 
Plaatselijke groepen kunnen aan de 
actie Schoonstroom meedoen. 

De AKB heeft al jaren een realistisch 
alternatief dat, kort gezegd, neer
komt op een doelmatiger .gebruik van 
gas en de inzet van het uitgespaarde 
gas in de elektriciteitsvoorziening. 
Dit alternatief wordt echter door de 
regering en door de publiciteit nauw
elijks opgepakt. De mate waarin wij 
erin slagen ons alternatief aan het 
qrote publiek te slijten, zal van 
doorslaggevende betekenis zijn voor 
de handhaving van een blijvende mas
sale publieke opinie t~gen kernener-
gie , • 



NIEUWE KERNCENTRALES MOGELijK EN WENSELijK? 

Rapportenoorlog 
Op 3 juni jongstleden deelde Rudölf de Korte, mi
nister van Economische Zaken, mee dat de besluit
vorming over nieuwe kerncentrales opnieuw zal 
worden uitgesteld. Sindsdien zitten velen te gis
sen hoe lang dat uitstel gaat duren en wat de 
preciese redenen hiervoor zijn. Ook de anti
kernenergiebeweging heeft er natuurlijk baat bij 
te weten hoe de "tegenpartij" denkt, opereert en 
handelt. 

Ludie Olthof 
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Wat zei De Korte in de Tweede Ka
mer: "Het ongeval in Tsjernobyl was 
voor de regering aanleiding tot een 
indringende heroverweging van de 
beoogde uitbreiding van kernener
gie. Daarbij gaat het dan in de 
eerste plaats om de zogenaamde 
mogelijkheidsvraag. Daarbij komen 
vooral kwesties van veiligheid aan 
de orde. In de tweede plaats gaat 
het om de wenselijkheidsvraag. Een 
nuchtere analyse van de verschil
lende te beoordelen aspecten zal op 
zichzelf al moeilijk acceptabel 
zijn in de samenleving. Er is dus 
een wezenlijke kans dat, ook indien 
de mogelijkheidsvraag met een dui
delijk "ja" beantwoord wordt, de 
acceptatie van dat antwoord toch 
nog achterwege zal blijven. Bet in 
de tijd zo spoedig mogelijk na el
kaar beantwoorden van zowel de mo
gelijkheidsvraag als de wenselijk
heidsvraag zal, denk ik, het be
grip voor en de acceptatie van de 
antwoorden niet stimuleren. De 
lopende herevaluatie van kernener
gie is naar mijn gevoel een te 
moeilijke kwestie en een te belang
rijke zaak voor ons allemaal om 
deze in een hoog tempo af te han
delen. Tegen deze achtergrond moet 
in ieder geval de mogelijkheids
vraag, zodra de in gang gezette 
studies dit mogelijk maken, worden 
beantwoord. Ingeval de eerste vraag 
bevestigend wordt beantwoord, zal 
de beantwoording van de wenselijk
heidsvraag naar mijn gevoel toch 
moeilijk in 1988, zoals oorspron
kelijk bedoeld, tot een afronding 
gebracht kunnen worden." 
Ik concludeer hieruit dat De Korte 
de bouw van nieuwe kerncentrales 
pas zal doorzetten als de publieke 
weerstand tegen kernenergie is 
verminderd, en dat hij het in elk 
geval in 1988 nog niet aandurft. 
wat er na 1988 gaat gebeuren blijft 
koffiedik kijken. Een tipje van de 
sluier zal waarschijnlijk op de 
derde dinsdag in september worden 
opgelicht bij de aanbieding van de 
nieuwe begrotingen voor 1988. 

Mogelijke lokaties kerncentrales 

veiligheidsstudies 
Dus in 1987 en 1988 geen besluit 
over nieuwe kerncentrales in ons 
land. Wat staat ons dan wel te 
wachten vanuit Den Haag en uit de 
elektriciteitswereld? 
In de eerste plaats worden de vei
ligheidsstudies gepubliceerd die 
de regering in gang gezet heeft om 
te bezien of nieuwe kerncentrales 
in Nederland mogelijk zijn. De ver
wachting is dat deze studies in 
het najaar gereed zullen zijn. 
De belangrijkste studies zijn: 
- de zogenaamde brontermstudie. Be
keken wordt hoeveel radioactief 
materiaal vrijkomt bij een groot 
ongeluk met een kerncentrale en 
hoe dit zich in het milieu ver
spreidt. Naar verluidt wordt dit 
toegespitst op enkele potentiële 
vestigingsplaatsen. De studie 
wordt uitgevoerd door ECN uit Pet
ten; 
- studie van de milieu- en econo
mische gevolgen van een ernstig on
geluk. Zo bekijkt het Landbouw 
Economisch Instituut de gevolgen 
voor de landbouw. 
Alvorens de regering een standpunt 
gaat innemen over deze studies 
komt er een advies van de nieuwe 
Commissie Reactor Veiligheid. Deze 
nieuwe commissie zou moeten bestaan 
uit onafhankelijke deskundigen, maar 
die is tot op heden nog niet inge
steld. De kans is daarmee erg klein 
dat de regering nog im 1987 met 



een standpunt over deze veiligheida
rapporten komt.(*) 

Van de zijde van de gezamenlijke 
elektriciteitsproducenten (SEP) 
valt in 1988 een nieuw elektrici
teitsplan te verwachten met de 
bouwplannen tot 1998. Volgens de 
SEP zal in dat plan een beslissing 
over 3000 mw productievermogen moe
ten worden genomen. De SEP heeft 
noq niet gereageerd op het nieuwe 
uitstel rond kernenergie. Men be
raadt zich intern. Nu kernenergie 
in 1988 niet in aanmerking komt, 
blijven er de volgende opties over 
voor de beooqde 3000 mW: ~rt
stroom uit Belgiê en/of Frankrijk, 
nieuwe kolencentrales, bouw van 
warmtekrachtcentrales, me·er elek
triciteitsbesparing, gascentrales 
eventueel gecombineerd met kolen
vergassing. De optie van het 
importeren van stroom is nadrukke
lijk door De Korte genoemd en wordt 
door de energiewoordvoe:t"ders van 
het CDA en VVD (Lansink en Braam) 
ondersteund. Kernenergie via de 
achterdeur dus. Of er momenteel al 
onderhandelingen gaande zijn tussen 
SEP en het buitenland is ons niet 
bekend. De SEP-dee lnemers zien ver
der wel brood in het bouwen van 
nieuwe kolencentrales. Besluiten 
over de bouw van kolencentrales in 
Geertruidenberg en Amsterdam zijn 
inmiddels genomen. In 1988 kunnen 
we een stoelendans verwachten rond 
Lelystad, Eems, Maasvlakte en 
Borssele. In Lelystad heeft de EP~ 
alvast toestemming gevraagd voor het 
storten van 6 miljoen ton kolenaf
val (50 à 100 hectare~). 
De dans is dus al begonnen. In hoe
verre de opties warmtekracht en 
besparing echt een kans krijgen, is 
afwachten. De Tweede Kamer heeft 
voor beide een concreet stimule
ringsplan gevraagd. Het besparings
plan moet 1 januari 1988 gereed 
zijn. 
Het warmtekrachtkoppelingsplan dat 
onlangs werd gepubliceerd maakt 
duidelijk dat 2000 mW economisch 
haalbaar is. Dat is vijfmaal meer 
dan de 400 mW die de SEP realiseer
baar vindt. 
Naast deze beslissingen op korte 
termijn in de elektriciteitsvoor
ziening worden er vanuit Den Haag 
nieuwe bouwstenen geleverd voor de 
discussie over onze energievoor
ziening op middellange termijn. Er 
komen dit najaar nieuwe energie
scenario's . Rond verzuring en broei
kaseffect zijn verder nieuwe inpul
sen te verwachten die het energie
beleid gaan belnvloeden. ongetwij 
feld zal worden geprobeerd onder 
het mom van deze met name aan kolen 
gelieerde problemen de geesten rijp 
te maken voor nieuwe kerncentral es. 

studies Borssele en Dodewaard 
Tot slot wil ik noq wijzen op de 

Import van stroom ui t Belgi e ? 

specifieke veiligheidsstudies over 
Borssele en Dodewaard, in gang ge
zet na Tsjernobyl. 
De onderzoeken van het Weense atoom
bureau naar de dagelijkse bedrijfs
voering van deze centrales hebben 
inmiddels plaatsgevonden. De betrek
kelijk kritische toon van deze on
derzoeken l~idde wel tot veel publi
citeit maar niet tot het stilleggen 
van deze centrales. Er komen nu 
echter nieuwe kansen. Naast de on
derzoeken door Wenen zijn namelijk 
ook andere onderzoekingen in gang 
gezet onder meer over het contain
ment van beide centrales. Deze 
nieuwe risico-analyses worden noq 
dit jaar bekendgemaakt . Ook hier 
volgt weer een advies door de Com
missie Reactor Veiligheid, waarna de 
regering moet bepalen of Borssele en 
Dodewaard voldoende veilig zijn 
ontworpen om te blijven draaien. 
Deze standpuntbepaling en de daarop 
volgende discussie in het parlement 
valt eind 1987, begin 1988 te ver
wachten. 

(*) Wie meer wil weten over het 
veiligheidsdebat in Nederland, ver
wijs ik naar het verslag van het 
congres "Is kernenergie veilig?", 
dat de Stichting Natuur en Milieu 
op 23 april 1987 organiseerde. Te 
bestellen door overmaking van 
f 17,50 op postgiro 2537078 van de 
Stichting Natuur en Milieu te 
Utrecht, onder vermelding van de 
titel . 
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GASUNIE ALS PMRO VAN TROJE 

Zoutkoepels weer in trek 
De term "zoutkoepel" is voldoende om in Noord
Nederland de gemoederen in beweging te krijgen. 
Het plan van de Gasunie om een zoutkoepel in te 
richten als gasopslagplaats heeft de atoomafval
discussie weer nieuw leven ingeblazen. Het Koepel
overleg vertegenwoordigt een brede beweging die de 
lokale bevolking bewust gaat maken van de gevolgen 
en gevaren van kernenergie. 

Wim Kersten "Als ze hier één schop in de grond 
steken, komen wij met de riek." De
ze waarschuwing aan het adres van 
Den Haag dateert uit 1976 toen boze 
en verontruste Groningers in het 
geweer kwamen tegen de plannen voor 
opslag van radioactief afval in de 
Noordelijke zoutkoepels. ook provin
ciale staten en gemeenteraden spra
ken zich uit tegen deze plannen. 
Zij kondigden aan alle wettelijke 
middelen aan te grijpen om proef-

boringen te verijdelen en atoomaf
val v~n hun grondgebied te weren. 
Twee massale demonstraties in onst
wedde en Gasselte onderstreepten de 
Noordelijke hardnekkigheid. 
Uiteindelijk werd het besluit tot 
proefboringen gekoppeld aan de re
sultaten van de BMD. Het drama van 
de BMD is genoegzaam bekend: jammer 
van alle moeite en het geld, we 
moeten nu eenmaal kerncentrales gaan 
bouwen. Dat betekende dat ook de 
discussie over proefboringen weer op 
de (politieke) agenda komt te staan. 
In juni 1987 wordt bekend dat er 34 
zoutkoepels in aanmerking komen 
voor nader onderzoek. Vierendertig 
lokaties? In de eerste ronde (1976) 
was er sprake van 5 zoutkoepels. 
Daarbij worden een aantal criteria 
gehanteerd die bepalend zijn voor 
de geschiktheid om atoomafval op te 
bergen. Het resultaat was verbluf
fend, want geen enkele zoutkoepel 
bleek te voldoen aan de officiële 
criteria. Voor Energieonderzoek 
Centrum Nederland (ECN) en het Mi
nisterie van Economische Zaken vorm
de dat echter geen enkele belemme
ring. De criteria werden eenvoudig 
gewijzigd en versoepeld, zodat er 
ineens meerdere lokaties geschikt 
werden "gemaakt". 

Milieu als kapstok 
De overkoepelende actiegroep in het 
noorden was de AAP (Alarmgroep 
Atoomplannen) die in het midden van 
de zeventiger jaren ontstond. Toen 
de proefboringen werden afgeblazen, 
verschrompelde de AAP tot enkele 
verspreide personen. In september 
1986 werd het Koepeloverleg opge
richt. De opzet van het overleg 
is breder dan die van de AAP, omdat 
die zich slechts met de strijd te
gen kernenergie bezighield. OOk 
werken in het Koepeloverleg m3nsen 
uit verschillende groepen samen, zo
als uit de AKB, milieu- en vredes
groepen. Ali Edelenbosch van het 
Vredesplatform Gasselte : "Toen Den 
Haag de kruisraketten erdoor gejaagd 
had, zijn we ons als Vredesplatform 
op andere dingen gaan richten. Zo 
maakten we ons zorgen om het gif
spui ten en over de plannen voor op
slag van chemisch afval in de zout
koepels. Automatisch kom je zo op de 
proefboringen en kernenergie." 
Irma Nijenhuis (Vredescafé Eext) 
valt Ali hierin bij: "De vredes
groepen zijn rijp om verbindingen 



aan te gaan met de AI<B en de milieu
beweging. Dat komt doordat het nu 
voor veel meer mensen zeer duidelijk 
is hoe de verbindingen liggen. 
Vroeger was er sprake van emotionele 
betrokkenheid tegen kernwapens, tegen 
kernenergie. In de loop der jaren is 
er goed nagedacht over de diverse 
aspecten van die problemen. Het 
blijkt dat er zoveel overeenkomsten 
zijn die allemaal aan de kapstok 
van Het Milieu hangen." 

plan Gasunie 
Begin 1986 verscheen de "Nieuws
brief AI<B Drenthe", een initiatief 
van enkele actiegroepen. Het doel 
ervan is om informatie te verstrek
ken over, en elkaar te steunen in 

de strijd tegen kernenergie. Eén 
van de medewerksters bij de Nieuws
brief is Wypkeline Wijnants, die ook 
actief is bij de Rolde OVerleggroep 

Atoomenergie (ROA). ze vertelt dat 
alles in een stroomversnelling raak
te toen de Gasunie van zich liet 
spreken. "In het najaar van 1986 
lanceerde de Gasunie een plan om de 
zoutkoepels te onderzoeken. De Gas
unie wil een koepel gebruiken voor 
de opslag van gas, als reservevoor
raad. De kans is levensgroot dat 
als ze tot dat onderzoek gemachtigd 
wordt, ze alle gegevens doorsluist 
naar de overheid. En die kan op zo'n 
manier aan informatie komen over de 
mogelijkheid voor eventuele opslag 
van radioactief afval in de koepels." 
Volgens Wypkeline betekende dit een 
nieuw signaal voor de noorderlingen: 
"Via onze Nieuwsbrief hebben we men
sen opgeroepen voor een zoutkoepel
overleg. In een veel te kleine zaal 
verzamelden zich ongeveer 40 verte
genwoordigers van allerlei groepen 
uit milieu-, vredes- en antikern
energiebeweging. Vrijwel alle dorpen 
en steden waren vertegenwoordigd. 
Dat de zaak nog steeds leeft, was 
een bemoedigend teken." 

Het Koepeloverleg komt niet bijeen 
om de mensen in de regio warm te 
krijgen voor de Inspraakronde, die 
de regering voor het najaar heeft 
gepland. "Inspraak, inspraak" mijmert 
Ali. "Daar krijg je niemand meer 
mee. Want in het verleden zijn we al 
te vaak zoet gehouden met mooie in
spraakcampagnes. Kijk maar eens 
naar de Brede Maatschappelijke Dis
cussie en de manier waarop de over
heid met conclusies omspringt. Wij 
willen dat de mensen hier goed ge
informeerd worden. Daarom organise
ren we een aantal informatieve bij
eenkomsten v6fdat de officiêle in
spraakronde begint. Op 29 september 
starten we in Gasselte. We proberen 
het publiek duidelijk te maken wat 
een zoutkoepel is en waarvoor ze 
die willen gebruiken als we niets 
doen. Vervolgens wordt het onder
werp straling en gevaren uitgelegd 
door een arts. De werkgroep Veen
koloniên zal het standpunt van de 
boeren naar voren brengen, althans 
het standpunt van een dissidente 
groep boeren. En tenslotte gaan we 
in op de manieren waarop we akties 
kunnen en moeten voeren. Ludieke 
akties, en niet teveel op de tech
nische toer. Daar worden de mensen 
langzamerhand beroerd van." 
Het Koepeloverleg heeft zich ver
zekerd van de steun van Milieufede
raties in Groningen, Friesland en 
Drente. In gezamenlijk o~rleg wordt 
huis•aan-huisfolders verspreid in de 
zoutkoepelgemeenten. "Wij willen al
le mensen aanspreken die boven de 
zoutkoepels wonen. Vaak beseft men 
niet wat de gevolgen kunnen zijn. Ik 
begon erover bij een biologische win
kel" vertelt Wypkeline. "En ze kwamen 
erachter dat ze exac t boven zo'n 
koepel woonden. Die mensen gaan nu ook 
meedoen, want als de opslag van radio
actief afval niet zou doorgaan, dan 
zou men kunnen proberen om chemisch 
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afval in de koepels op te slaan. Dan 
wordt deze regio een nationale dump
plaats en dat staat weer haaks op de 
activiteiten van de provincies om het 
toerisme te bevorderen. Die twee zaken 
zijn niet te combineren. Als Drente 
volgestort wordt met van alles en 
nog wat komt er geen hond meer." 

lastige vragen 
Het Koepeloverleg zal in de herfst met 
voorstellen komen voor activiteiten, 
naast de eigen informatieavonden. De 
mensen worden in ieder geval opgeroe
pen om de van overheidswege te orga~ 
niseren hoorzittingen aan te grijpen 
om informatie te verlangen. "We gaan 
die bijeenkomsten niet verstoren, dat 

is voorbij. Wat wij willen is dat de 
bevolking massaal vragen gaat stellen 
Lastige vragen, waar moeilijk op te 
antwoorden valt. De antwoorden zul
len we onder een vergrootglas leggen 
en meteen nieuwe vragen eroverbeen 
sturen. Opbouwende inspraak, omdat 
je j e niet meteen mag vervreemden 
van een massale achterban. Vijfen
tachtig procent van de mensen is 
tegen nieuwe kerncentrales. Die be
wustwording moet uitgebouwd en ver
breed worden." 
Het ligt niet in de bedoeling van het 
Koepeloverleg om de beleidsmakers te 
gaan be!nvloeden om Den Haag tot 
andere gedachten te brengen. "Dat is 
in het verleden al gebeurd, maar dat 
is ook verleden tijd. In feite ge
beurt er niets met de inspraak, met 
signalen van burgers en aktiegroepen" 
aldus Irma Nijenhuis. "Wij moeten 
de consumenten aanspreken, de buren 
benaderen. Iedereen moet zijn eigen 
acties bedenken. Als 10% van de men
sen op hetzelfde tijdstip de hoofd
schakelaar in huis op "uit" zet, 
komen de elektriciteitscentrales in 
de probl emen. Dat is een duidelijk 
signaal. Het is alleen de vraag of 
je zoveel mensen meekrijgt." 
Tot nu toe valt de belangstelling nog 

tegen. "In Rolde organiseren we al 
10 jaar een milieucursus. Op een be
volking van 6000 mensen komen er 7 
op af." Desondanks is Wypkeline vol 
goede moed en ze wordt gesteund door 
Ali: "Het gaat erom dat je ermee 
doorgaat. Je kunt het overal inbou
wen, in VOS-cursussen, in het ander
wijs. Wij hebben een lespakket voor 
scholen. Dat kan elke school zo 
overnemen, dat kost hen geen voor
bereiding." 
over dto alternatieven voor kernener
gie bestaat geen twijfel. "Met zout
koepels wordt een alibi gevormd voor 
nieuwe kerncentrales. Dat moet goed 
uit de verf komen. Van daaruit komen 
alternatieven naar voren, zoals in 
de aktie Schponstroom. Maar daaJ.'
voor hebben wij nog geen concrete 
plannen, we zijn eigenlijk met te 
weinig mensen in Rolde. Het is te
leurstellend dat er geen aanwas is 
van jonge mensen." Volgens Irma is 
dat goed verklaarbaar: jongeren wor
den door de samenleving zwaar onder 
druk gezet. "Ze krijgen geen tijd en 
geen kans meer om nog andere dingen 
te doen ·naast hun studie. En ik 
krijg de indruk dat ze ons alleen 
maar afmatten, totdat wij het bijl
tje erbij neergooien." 

• 
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Het wapen van Zeeland 
Kerncentrale Borssele 

Jan de Vries is coördinator van de 
Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) in 
Goes. Daarnaast opereert hij als 
spreekbuis voor het Zeeuws Platform. 
"Je moet voortdurend laten zien dat 
je tegen deze kernenergieplannen 
bent,niet omdat je er al tien jaar 
tégen bent,maar omdat er steeds 
weer nieuwe argumenten opduiken. " 
Bet Zeeuws Platform werd in 1984 op
gericht naar aanleiding van het 
regeringsbesluit voor de bouw van 
een of meerdere nieuwe kerncentrales. 
Restanten van nog bestaande antikern
energiegroepen werden bijelkaar ge
haald en kregen nieuw leven inge
blazen. Die groepen opereren op 
Walcheren in zeeuws-Vlaanderen en in 
Middelburg. "Met het Platform werd 
een nieuwe situatie geschapen. In de 
dorpen van de gemeente Borssele be
stonden ook kleine groepjes die al
tijd een sluimerend bestaan hadden 
geleid. Vanaf •as wilden ook zij het 
stilzwijgen doorbreken en actief wor
den om de eigen streek bewust te ma
ken van gevaren en gevolgen. Daarbij 
moet je zeer diplomatiek te werk 
gaan om alle groepen hun eigen iden
titeit le laten behouden . Er zijn 

De gemeente Borssele is sinds 1973 (met de opening 
van kerncentrale Borssele) de meest genucleari
seerde plek van Nederland. Talloze plannen voor 
nOg meer kerncentrales leidden in de jaren '70 en 
'80 tot diverse manifestaties,demonstraties en 
blokkades. Voorlopig is de bouw van een tweede 
kerncentrale uit de lucht. Het kabinet heeft aan
gekondigd pas in het voorjaar van 1988 op dat on
derwerp terug te komen. Wat wel vaststaat is de 
bouw van een tijdelijke opslagplaats voor radio
actief afval,pal naast de bestaande kerncentrale. 
Het Zeeuwse Platform Stop Kernenergie heeft haar 
strategie voor de toekomst al min of meer bepaald. 

Wim Kersten 

Jan de Vries 
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groepen die alleen voorlichting wi.l
len geven en er zijn groepen die 
verder willen met prikacties en 
blokkades. De ZMF doet veel aan het 
inhoudelijke werk,zoals opstellen 
van bezwaarschriften en het juri
disch volgen van procedures." 

In de herfst zal de BV COVRA (Cen
trale Organisatie Verwijdering 
Radioactieve Afvalstoffen) met een 
"lokatie afhankelijk Milieu Effecten 
Rapport" komen. In dat verhaal moet 
exact staan aangegeven wat de geva
ren en gevolgen zijn voor werkne
mers en omwonenden . Q'ldanks het 
"uitstel" van de nieuwe kerncentra
les zal de COVRA doorgaan met haar 
plannen. Jan de Vries: "Dat is een 
duidelijk actiepunt voor ons. Wij 
hebben dan ook al de nodige voorbe
reidingen gedaan om in de herfst in 
te haken op die MER. Er speelt ook 
een inhoudelijk punt een rol. We 
moeten ervan ui tg aan dat het reeds 
geproduceerde afval in de jaren '90 
terugkomt uit Frankrijk en Engeland, 
van de opwerkingsfabrieken. Daar 
moet je een oplossing voor crelren. 
Maar tegelijkertijd wordt er dage
lijks nieuw afval geproduceerd in 
de centrales van Borssele en Dode
waard. Wij zijn voorstander van on
middellijke sluiting van de twee 
centrales. Bet afval dat straks te
rugkomt moet worden opgeslagen in 
of bij de stilgelegde Borssele
centrale. Maar dat schept tegellj-

kertijd een probleem omdat de in
houdelijke argumenten tegen de ·OOVRA 
dan in de lucht komen te hangen. 
Niettemin blijven er ver..schilpunten 
over. Bet maakt heel wat uit of je 
voor 600 ton radioactief afval (het 
bestaande afval) of voor 3000 ton 
(toekomstig afval van twee nieuwe 
kerncentrales) moet opslaan. Ook in 
technische zin is er verschil. Bet 
kernsplijtingsafval uit de ·huidige 
centrales levert iéts minder pro
blemen op omdat bij de opwerking de 
diverse gasvormige stoffen al zijn 

Volgens de contracten, die afge
sloten zijn tussen NV PZEH en de 
Pranse opwerkingsfabriek COGEHA, 
zal kerncentrale Borssele in de 
periode 1980-1990 in totaal 120 
ton verbruikte brandstofstaven 
verzenden naar de fabrieken in 
Cap La Hague. Gemiddeld wordt er 
jaarlijks ongeveer 12 ton naar 
Frankrijk vervoerd. 
In de loop van de jaren ' 90 zal 
bet opgewerkt.e materia.al terug 
komti'n naar Zeeland. Dit materiaal 
zal door COVRA moeten worden op
geslagen bij kerncentrale Borsse
le. De centrale van Borssele is 
op deze manier verantwoordelijk 
voor 30 m3 kernsplijtingsafval, 
120 m3 hopgradioactief afval en 
430 m3 middel- en laagactief af
val. Zn Frankrijk behoudt men het 
teruggewonnen plutonium. 

geloosd en omdat het minder "heet" 
is. In de toekomst zal men niet meer 
opwerken en dat betekent dat het 
toekomstige afval ook zal bestaan uit 
plutonium en radioactieve gasse.n. 
Dat levert meer risico's op door bij
voorbeeld lekkage." 

grote lijnen ingevuld 
Via Wetenschapswinkel Zeeland heeft 
het Platform een tweetal vragen ge
deponeerd bij Natuurkundewinkel 
Utrecht en Milieuwinkel Rotterdam 
(Erasmus Universiteit). Deze twee 
vragen hebben betrekking op de 
technische risico's van de interim
opslag en op de juridische aspecten 
in het kader van de ~rnenergiewet. 
"Met de antwoorden op die vragen 
kunnen we nieuwe argumenten formu
leren . Die argumenten zijn vooral 
nodig om de zaken scherper te stel
len. In het Zeeuwse liggen de stand
punten van voor- en tegenstandera 
goed vast. Bet is dan zaak om dis
Ciissies te organiseren tussen de 
twee kampen. Dat maakt meer los dan 
eenzijdige voorlichtingsavonden." 
OVer de juiste samenstelling van 
het pakket activiteiten in zeeland 
is nOg geen ee.nduidige overeenstem
mlDg. De ZMF zal wel meedoen met de 
inspraak,maar hee.ft nog geen ant
woord op de vorm wa.u:J.n dat zal ge
beuren. "In het verleden waren er 
ve.rschillen binnen het zeeuws Plat
form rond een aantal standpunten. 
NU zijn de grote lijnen voor ieder
een duidelijk. Maar elke groep kan 
die naar believen invullen met 
eigen activiteiten." 
OVer de kans dat er toch nog nieuwe 
kerncentrales komen merkt Jan de 
Vries op dat dat zeer ongewis is. 
"Ik heb de hoop dat ze niet aandur
ven om gedurende deze kabinetsperi
ode (tot 1990) dat- plan weer uit de 
kast te halen. Maar je weet zoiets 
nooit." 
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Uitbreiding opwerJclngsfabriek COGBHA in Cap La Bague 

nieuwe energieplannen 
Bet voorlopige uitstel schept tijd 
en ruimte voor nieuwe energieplan
nen. In die zin werkt het ZMF op 
twee fronten: via het Platform 
wordt de kernenergiediscussie leven
dig gehouden en via haar eigen be
nadering worden totaal andere Zeeuw
se groepen ge!nteresseerd in moge
lijkheden voor energiebesparing en 
duurzame enrgiebronrten. De industrie 
en de politiek worden bewerkt. 
"De provincie Zeeland heeft nu voor 
het eerst gesteld dat energiebeleid 
ook tot haar taak behoort en niet 
uitsluitend bij de PZ·EM thuishoort. 
In het verleden,na de oliecrisis, 
stelde de provincie een Commissie 
Energiebesparing Zeeland op die tot 
taak had om in de diverse gemeenten 
energiecoördinatoren aan te stellen. 
Deze Commissie bestaat niet meer, 
en de voorlichting wordt uitgevoerd 
door de PZÈM. Dat betekent dat veel 
gemeenten waar coördinatoren aan het 
werk gingen, nu in het luchtledige 
zwemmen. De ZMF probeert hen te on
dersteunen door ·onder andere het o~;
ganiseren van excursies naar gemeen
ten die werk maken van energiezui
nige woningbouw, Dat levert weer 
contacten op lillilt wethoude·rs die je 
verder weer kunt warm maken voor wind
UlOlens en warmtekrachtkoppeling." 

Zeeland is een buitenbeentje. Bet 
huishoudelijk electriciteitsverbruik 
bedraagt 8\ van het totaal-verbruik, 
terwijl dit cijfer landelijk 25\ be
draagt, De oorzaak is de vestiging 
van een aantal zware industriên die 
veel stroom verbruiken. Een andere 
opmerkelijke afwijking is het feit dat 
de kersverse coöperatieve vereniging 

Zeeuwind er in slaagde om een zeer 
qunstig tarief te bedingen voor de 
stroom die de coöperatieve molen 
straks gaat leveren aan het net van 
de PZEM. zeeuwind. telt al 200 leden, 
afkomstig uit alle hoeken van de 
Zeeuwse samenleving. "De eerste molen 
is al binnen. Dat betekent dat er on
geveer 80.000 gulden is toegezegd om 
een molen te kopen. Wij hopen dat in 
1988 drie ! vier molens geplaatst 
kunnen worden in Bath. Zoiets gaat 
een uitstraling betekenen voor ande-
ren." 

publieke opinie 
Met de plaatsing van windmolens wordt 
een van de conclusies van de BMD in
gevuld. "Oe bevolking weet het al 
lang, nu moet de regering nog. Het is 
essentieel dat de bevolking in meer
derheid tegen kernenergie blijft. De 
regering moet voortdurend worden ge
wezen op de onopgeloste problemen en 
op nieuwe problemen die ontstaan rond 
kernenergie, Een opiniepeiling heeft 
tegenwoordig eenzelfde effect in Den
Haag als een blokkade bij Borssele, 
Wij zijn in een stadium dat we met 
feitelijke argumenten de bevolking 
tot een stellingname tegen kernenergie 
hebben gekregen. Maar dat vereist dat 
je voortdurend met nieuwe argumenten 
en nieuwe verhalen tegen kernenergie 
moet komen. Anders word je vroeg of 
laat door de elektriciteitswereld of 
door de pers ten val gebracht." 
Op de vraag wat er moet gebeuren als 
COVRA ontegenzeggelijk kan aantonen' 
dat een interim-opslag voor 100 jaar 
veilig en probleemloos kan worden in
gericht,komt het nuchtere antwoord: 
"Dan moet je dat laten liggen en met 
andere punten naar voren komen." 13 

• 



IN DEN HMG ZijN WE OCXJOGEKIETELD 

Basisgroepen ménen 't 
De Basisgroepen volgen een eigen strategie die 
niet gericht is op Den Haag maar op de tegenpar
tij. Welke concrete activiteiten in 1988 worden 
ondernomen komt in oktober aan de orde. 

Thijs Belgers De Basisgroepen Tegen Ker.ngeweld 
En Militarisme verschillen qua 
structuur nogal van andere anti
kernenergiegroepen. Het zijn geen 
verenigingen of stichtingen die 
langs een vastgestelde lijn werken. 
Ze bestaan uit mensen die elkaar 
goed kennen en vertrouwen en die 
vooral directe acties voeren. In 
een structuur van basisgroepen is 
geen sprake van "actieleiding". Er 
wordt naar gestreefd an besluiten 
met een zo groot mogelijke meerder
heid, en liefst unaniem, te nemen. 
Dat betekent dat iedereen volledig 
zijn of haar zegje kan doen, waar
door een actie wordt gedragen door 
mensen die er voor de volle 100\ 
achter staan. Een nadeel is dat 
deze basisstructuur tot eindeloze 
discussies kan le.iden. Er wordt 
veel gepraat over de mate van ge
weldloosheid bij acties. Annemarie: 
"De geweldsdiscussie wordt steeds 
opnieuw gevoerd. Dat moet ook wel 

14 Het "Katshuis" in Arnhem 
(foto Renate de Vrë) 

wannee.r er nieuwe mensen in de 
groep zitten. Dit soort dingen moet 
goed doorgesproken zijn als een 
actie wordt ui tqevoerd. De discus
sie over geweld werkt overigens wel 
vermoeiend voor de mensen die al 
jaren meedoen. Zij hebben meer 
drempels achter de rug dan "nieuw
komers"." 

prikacties 
De basisgroepen komen vooral in het 
nieuws door het voeren van al dan 
niet in het geheim voorbereidde, 
direkte akties. Ze richten zich 
niet alleen op kernenergie- en mi
litaire objekten, maar "bezoeken" 
ook toeleveringsbedrijven van de 
atoomi.ndustrie en bedrijven die 
meewerken aan de bouw van de basis 
bij woensdrecht. Zo bezetten op 12 
mei 1986 vijftig basisgroepmensen 
het computercentrum van de SBP, ê4m 
van de Arnhemse instellingen met de 
eis dat de SEP haar pro-kernene.rgie 
standpunt zou laten varen . De aktie 
was gepland vlak nä dat de Regering 
zou besluiten tot de bouw van twee 
nieuwe kerncentrales. Maar toen dat 
besluit uitgesteld werd ging de ak
tie alsnog door. 
Fred: "Je altties moeten een bepaal
de dreigende werk.ing hebben. De te
genpartij moet ons serieus is. En het 
is belangrijk om het publiek in te 
lichten over de aktiviteiten van de 
bedr.ijven". 
Wie die tegenpartij is, wordt mis
schie.n het beste uitgelegd in een 
discussiestQk uit de Nieuwsbrief voor 
basisgroepen van september 1986: "We 
strijden tegen machtsconcentraties 
in de semenleving". Hij bedoelt hier 
'Den Haag' , de a taanlobby, de 200 van 
Mertens, de zogenaamde industrie
families van Joost van Steenis. 
In zijn mening wordt hetenergiebeleid 
zeker niet alleen bepaald door Rege
ring en parlement. Hij vindt het goed 
dat er antikernenergiegroepen z.ijn die 
in Den Haag lobbyen, maar zelf wil hij 
er geen energie aan besteden. "En ik 
denk da t dat voor alle basisgroepen 
geldt" 
Hij vindt echter we1 dat de samenwer
king tussen de groepen binnen de AKB 
beter zou kunnen, en ook dat de banden 
met de radikale vredesbeweging wat 
nauwer mochten zijn. Annemarie: "We 
staan heel positief tegenover een 
groep a ls Vrouwen voor Vrede, maar ik 
denk niet dat de basisgroepen kunnen 



samenwerken met het IKV". Een verbre
ding van de AKB door aansluiting van 
de vakbeweging, PvdA, consumentenbond 
en dergelijke zal volgens Fred nega
tief werken op de aktiviteiten van de 
AXB. De concessies die hij zou moeten 
doen aan de· minst radikale groep in 
dat brede gezelschap zouden resulte
ren in vage uitspraken zonder effekt. 
En de basisgroepen laten zich niet 
scharen achter achter het vaandel van 
politieke partijen. 

Moerdijk en Borssele 
Bet idee van de huidige basisgroepe.n 
is ontstaan tijdens de akties van 
~Dddewaard Gaat Dicht• in 1980 en '81 
ontstaan. Daarna is een aantal basis
groepen verder gegaan met antl-mili
taristtsche aktiviteiten (zoals be
zettingsacties bij Volkel en Woens
drecht). 
In tegenstelling tot veel regionale 
actiegroepen bestrijkt het werkveld 
van de basisgroepen minstens heel 
Nederland. Bun eerste grootschalige 
actie tegen kernene.rgie was de bezet
ting in oktober '85 van het industrie
terrein Moerdijk, dat 'bestemd' was 
als lokatie voor een of twee kerncen-

Basisgroepen bezetten terrein UC]( Almelo 
(maart 1985) (foto Tjabing van Egten) 

trales. AanvankeUjk stonden de lo
kale en landelijke energie- en mi
lieugroepen niet te juichen bij het 
vernemen van de plannen, omdat ze 
bang waren voor een confrontatie met 
de overheid. De basisgroepen hadde.n 
de zaken echter goed georganiseerd 
en de hele actie, een tenteilkamp 
plus prikactie.s gedurende drie dagen, 
is probleemloos verlopen. 
De basisgroepen hieldèn in april j .1. 
een blokkade en demonstratie bij de 
kerncentrale van Borssele . OOk nu 
weer ondervonden ze weinig medewer
king van andere groepen uit de AKB. 
Dat de overheid tijdens het weekend 
de lange latten tevoorschijn trok 
(en nog veel meer) mag niet in de 
schoenen van de basisgroepen worden 
geschoven . Annemarie: " Soms heb ik 
het gevoel dat de basisgroepen niet 
serieus genamen worden door de rest 
van de AKB. Maar na onze acties bij 
Moerdijk en Borssele lijkt de bewe
ging nu overtuigd te zijn van onze 
capaciteiten. Ik hoop het tenminste. 
We hebben laten zien dat we in staat 

zijn grot.e acties te organiseren, 
die een landelijk karakter hebben." 
Voor het actieweekend bij Moerdijk 
werd in het 'Katshuis' in Arnhem een 
landelijk secretariaat ingericht. 
Dat zit er nu nog steeds. In het 
'Katshuis ' worden vergaderingen 
gehouden en er worden een Nieuwsbrief 
en brochures uitgegeven. Met dit 
laatste laten de basisgroepen zien 
dat ze ook informatie verstrekke.n en 
niet alleen actie voeren. 

uitgedemonstreerd 
Volgens de vier basisgroepmensen zijn 
grote demonstraties vrijwel nutte
loos. "In Den Haag zijn we doodge
kiet.eld", zegt Ab, wijzende op de 
twee vredesdemonstraties in Amster
dam en Den Haag. De tegenpartij is 
eerder onder de indruk van het omgaan 
van hekken. Toen dat in april bij 
Borssele gebeurde, schermde minister 
Korthals-Altes van Justitie al met 
termen als "demonstratieverbod". 
Riet:"Zo'n uitspraak stond lang van 
tevoren vast. De route van beknib
beling van demonstratierechten is al 
uitgestippeld. Op al onze stappen 
hebben ze hun antwoord klaar, je 
moet in hun straatje passen" . 
De datum 26 apr.il 1988 is goed om 
actles te voeren. Maar het wijzen 
op de alternatieven is belangrijker 
dan een massale demonstratie . Het 
is goed als er actie komen. Liever 
veel in de regio's dan slechts éên 
in Gasselte", aldus Fred. Ann.emarie 
vult hem aan:"Bet maken van een actie 
plan voor als de regeri.ng besluit tot 
het bouwen van kerncentrales klinkt 
leuk, maar het mag niet het enige zijn . 
Als dat besluit wordt genomen ben je 
al te laat. Je moet daat:om actie voe-
ren, ongeacht het tijdstip." e 

De Arnhemse basisgroep Mores heeft 
in januari 1987 de brochure "Geen 
gevaar voor de volksgezondheid" uit
gebracht . De groep had voor de bla
den BWFJ en 'o-nwmner ' een serie 
achtergrondartikeien geschreven 
over kernenergie. Die zijn nu, met 
nog een artikel, gebundeld in één 
brochure. Het eerste hoofdstuk han
del t over de structuur van de SEP 
(Samenwerkende Elektriciteits Pro
ductiebedrijven) • Daarna volgen 
a.rtlkelen over Kalkar, opwerking, 
radioactief afval, ongelukken en 
Tsjernobyl. De brochure eindigt met 
een interview met Holger Strom~ de 
auteur van "Vreedzaam in de kata
strofe". De a.rtikelen geven niet al
leen theoretische informatie, maar 
verwijzen vaak naar dé al dan niet 
actuele werkelijkheid. 
"Geen gevaar voor de volksgezond
heid" is voor vijf gulden. te koop 
bij de linkse boekhandel • Men kan 
ook fl. 7,50 overmaken op giro 
4697583 t.n.v. Basisgroep Mores, 
SWeerts de Landaastraat 73, Arnhem. 15 



GASBESPARING MMKT KERNCENTRALES 
OVERBODIG 

Schoonstroom 

"Hoe houd je kerncentrales tegen en maak je de weg 
vrij voor schone energiebronnen? . " Met de Schoon
stroom- campagne wil Vereniging Milieudefensie 
vanaf het komende najaar nieuwe impulsen geven 
aan het verzet tegen kernenergie. Na êên jaar van 
campagne voeren blijkt dat de juiste snaar niet is 
aangeslagen. Een uitvoerige evaluatie heeft geleid 
tot een nieuwe opzet om enerzijds de overheid en 
anderzijds het publiek te bereiken . Een dubbelge
voerd jasje. 

Wim Kersten 

Dubbele windzrolen 
in Molenschot 
(Noord-Brabant) 

16 

Milieudefensie presenteert e i nd ok
tober een plan dat moet dienen als 
alternatief voor kolencentrales en 
kerncentrales . Bet is de bedoeling 
om met dat plan een breed maatschap
pelijk draagvlak te verwerven. Ge
meenten, provincies en verschillende 
maatschappelijke organisaties zul len 
worden benaderd om op die terreinen 
een dlscussie los te maken over het 
alternatief voor kernenergie. 
Plaatselijke groepen spelen daa.rin 
een essentiêle rol: zij kunnen ervoor 
zorgen dat in provincies en gemeenten 
daadwerkeli jk een discussLa wordt 
gevoerd en zij zijn "aangewezen" om 
het plan bekendheid te geven door het 
organiseren van activiteiten, ver
spreiding van vouwbladen en achter-

grondmateriaal en het organiseren 
van plak-campaqnes- A- la-Loesje. 
De kern van het plan is kortgezegd: 
maak doelmatig gebruik van aardgas 
en gebruik het uitgespaarde gas voor 
elektriciteitsopwekking in moderne, 
efficiënte gascentrales, Bet besl uit 
tot uitstel van de bouw van nieuwe 
kerncentrales biedt de kans om di t 
plan nu breed en algemeen bespreek
ba.ar te krijgen als antwoord op de 
vraag: Geen kernenergie voorlopig, 
maar wat dan wel?." 
Tevens moet de huidige situatie uit
gebuit worden: de publieke opini e is 
nomenteel massaal gekant tegen 
(nieuwe) kerncentral es . Zo'n riante 
uitgangspositie kan binnen enkele 
jaren veranderd zi jn. 
"De mate waarin wij slagen om ons 
alternatief "gasplan" aan het grote 
publiek te slijten zal van doorslag
gevende betekenis zijn voor de hand
having van een massale publieke 
opinie tegen kernenergie.. a l dus 
Milieudefensie. 

lange adem 
Milieudefensie werkt aan een nota 
waarin het pl an uit de doeken wordt 
gedaan. Het is de bedoeling om ver
der te kijken dan het magische jaa.r 
2000 om de contouren van een "duur
zame elektriciteitsvoorziening" te 
schetsen. Op korte termijn moet de 
aandacht gericht worden op energie
besparing (zowel gas als elektra) 
en op toepassingen van warmte
krachtkoppeling. Op middellange 
termijn (tien tot vijftien jaar) 
spelen de "overgangstechnologieën" 
een rol: steenkoolvergassing en 
ontwikkeling van brandstofcellen 
zullen de weg gaan vrijmaken voor 
een schone, duurzame elektriciteits
productie. 

Ofschoon de Aktie Schoonstroom al 
een jaar geleden werd gestart , zijn 
de resultaten niet opzienbarend. on
danks de inspanningen van tientallen 
p1aatselijke milieu- en e.nergie
groepen zijn er weinig concrete 
successen te melden. De aandacht was 
gericht op gemeenten en energie
dlstributeurs, met de bedoeling om 
daar een aschakelaar" om te zetten 
en nieuwe energieprojecten te rea-



liseren, varlArend van krachtdadiger 
besparingsmaatregelen en -voorlich
ting tot verhuur van zonneboilers 
en warmtekracht-apparatuur. Er blijkt 
meer tijd nodig om beleidsmakers en 
beslissers tot nieuwe ideeên aan te 
sporen. Volgens Milieudefensie is 
ook het geleverde Schoonstroom
materiaal tekort geschoten: tê 

moeilijk en te weinig bruikbaar 
voor bijvoorbeeld gemeenten zonder 
eigen energiebedrijf. 

nieuwe doelgroepen 
De campagne krijgt een nieuw jasje 
in de vorm van een professioneel uit
gevoerd vouwblad waarin het "gasplan" 

De antwoorden zijn terug te vinden in 
"De Nucleaire Gids". Deze gids geeft 
een gedetailleerd overzicht van 179 
bedrijven, instellingen en organisa
ties die op een of andere manier be
trokken zijn bij kernenergie in Neder
land. De Speurgroep Bequerel heeft 
deze lijst samengesteld door allerlei 
openbare bronnen (kranten, tijdschriÏ
ten, vakbladen, jaarverslagen) uit te 
pluizen en de nucleaire verbanden te 
leggen. Het meest opvallende feit is 
de constatering dat bedrijfsleven en 
overheid zeer vaak én nauw met elkaar 
verstrengeld (of verstrikt?) zijn. De 
NV KEMA speelt daarbij de rol van de 
spin in het web. Uiteraard blijkt ook 
dat er een behoorlijke internationa
le verwevenheid bestaat binnen het 
kernenergiegebeuren. 

Een zeer handig vademecum voor actie
voerders, maar ook voor journalisten 
en scriptieschrijvers: elk bedrijf 
staat vermeld met naam, adres en te
lefoon. 
De Nucleaire Gids kost f 6,50 (inclu
sief portokosten) en is te bestellen 
door overmaking van dit bedrag op gi
ronummer 4089012 t.n.v. Secretariaat 
Basisgroepen, Arnhem, onder vermel
ding van 'nucleaire gids'. Ook te 
koop in enkele boekhandels. • 

wordt uitgelegd. De bestaande Schoon
stroomkrant wordt ingezet in het on
derwijs. Met een gerichte brief 
worden provincies en gemeenten aan
gespoord en verzocht een actief 
besparingsbeleid te gaan voeren, om 
zo ook mee te werken aan de overbo
digheid van kernenergie. Daarnaast 
worden de landbouworganisaties nog 
apart benaderd: de land- en tuinbouw 
heeft de meeste schade geleden als 
gevolg van de gebeurtenissen in 
Tsjernobyl. Deze doelgroep zou wel 
eens een "bondgenoot" kunnen worden 
in het verzet tegen nieuwe en bestaan
de kerncentrales. Verdere steun wordt 
gezocht in de wereld van wetenschap
pers die met hun gezag en wijsheid 
de laatste twijfelaars onder politici 
en publiek kunnen overhalen. 
Als de campagne aanslaat, met name 
onder het publiek, zal de Gasunie in 
de problemen komen: minder gasver
koop bij kleinverbruikers. Dat bete
kent lagere inkomsten voor de schat
kist. Mogelijk dat de regering op die 
wijze zelf aan het rekenen slaat en 
het uitgespaarde gas "verplicht" gaat 
inzetten voor elektriciteitsopwek
king. Daarvoor krijgt ze het groene 
licht van de bevolking, mits de kern
energieplannen voorgoed worden opge
borgen in het archief van het Binnen-
hof. • 

Gids door de kernenergie 
Wie leverde de warmtewisselaars voor kerncentrale 
Dodewaard? Welke universiteit doet het meeste onder
zoek op het gebied van kernenergie? Hoeveel winst 
boekte de Ijsselcentrale in 1985? 

17 



VERZET TEGEN VERRijKINGSFABRIEK 

Urenco neemt gas terug 
Vijftigduizend demonstranten in 1978 op de been te
gen de uitbreidingsplannen van UCN in Almelo. Voor
naamste bezwaar was de voorgenomen export van ver
rijkt uranium naar Brazilië. 
Negen jaar later wil URENCO fors uitbreiden om aan 
de groeiende uranium-vraag te voldoen, waarbij men 
rekent op uitbreiding van kernenergie in Nederland. 
Hoog tijd voor een nieuwe alliantie tussen anti
kernenergieweging en Derde Wereldbewe.ging: het ura
nium is afkomstig uit Namibië. 

Hans Buitenweg 
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Op 2 mei 1986 diende URENCO Neder
land v.o. f een vergunningsaanvraag in 
om haar verrijkingacapaciteit te mo
gen uitbreiden van 1000 ton tot 3500 
ton per jaar. Tegen deze uitbreidings
plannen werden 330 bezwaarschriften 
ingediend. De vergunningverlenende 
instanties, de ministeries van Eco
nomische Zaken, Sociale Z~en, WVC 
en VROM, veegden tot tweemaal toe 
alle bezwaren van tafel, zowel bij 
de verlening van de ontwerpbeschik
king als bij de verlening van de 
beschikking zelf. Op 17 maart 1987 
werd de vergunning verleend. 
Er bleef nog de mogelijkheid over om 
een kroonberoepsprocedure te starten 
bij de afdeling Geschillen van Be
stuur van de Raad van State. Achttien 
personen en/of organisaties hebben 
een beroepschrift en een schorsinga
verzoek ingediend. Tien hiervan, 
waaronder Milieudefensie, Kritische 
Massa en het Platform Stop UC hebben 
hun krachten gebundeld en werken nu 
samen via één advocaat. De schorsinga
zitting is naar alle waarschijnlijk
heid halverwege augustus. Ook een 
Westduitse groep, Arbeitskreis Umwelt 
uit Gronau, heeft een beroepschrift 
ingediend. 

tegenvallers 
Dat URENCO ook daadwerkelijk gebruik 
maakt van de aan haar verstrekte ver
gunning wordt steeds onzekerder. Ten 
tijde dat URENCO de vergunning opstel
de hanteerde men een prognose waarbij 
de markt voor uraniumverrijking nog 
sterk zou groèien~ Precies een week 
voordat URENCO de vergunningsaanvraag 
indiende, spatte op 25 april één van 
de reactoren in Tsjernobyl uit elkaar. 
Als gevolg van deze ramp maakten veel 
landen pas op de plaats met hun kern
energieprogramma's. Zo ook Nederland. 
Dit heeft voor URENCO gevolgen. In het 
Jaarverslag over 1986 wordt het als 
volgt toegegeven: "In sommige landen 
is er sprake van beleidsconsequenties, 
leidende tot vertragingen en mogelijk 
zelfs afstel van nog aan te vangen pro-

jecten". Het volgende citaat uit UREN
CO's Jaarverslag is belangwekkend: 
"Voor URENCO is het dan ook van groot 
belang of in de komende jaren besluit
vorming tot de bouw van nieuwe kern
centrales positief wordt afgerond. In 
de eerste plaats geldt dat voor Nede.r
land." 

Dit staat toch wel in schril con
trast met de ant~rden die minis
ter De Korte gaf op vragen van het 
PPR-kamerlid Peter Lankhorst. De 
Korte ontkende namelijk dat er 
enig verband is tussen nieuwe ke~
cenyrales in ons land en de uit
breidingsplannen van URENCO. URENCO 
zelf spreekt de minister dus tegen! 

Een medewerker van URENCO verklaarde 
onlangs dat het komende jaar niet 
wordt uitgebreid. Een andere tegen
valler is de spectaculair lage 
koers van de Amerikaanse dollar. 
URENCO is niet meer in staat te 
concurreren met het Amerikaanse 
Department of Energy (DOE) • DOE 
beheerst vooral de Amerikaanse 
thuismarkt en die in het Verre 
Oosten. 

besmet uranium 
Een ander aspect dat URENCO in een 
negatief daglicht plaatst, is het 
proces dat de VN-raad voor Namibië 
tegen URENCO heeft aangespannen. 
De raad beschuldigt URENCO van ille
gale verwerking van Namibisch 
uranium. Dit uranium wordt illegaal 
door Zuid-Afrika tegen de wil van 
de VN-raad (decreet 1) gedolven en 
geëxporteerd. Eenieder die dit 
uranium verhandelt, verkoopt, koopt 
of bewerkt doet dit op illegale 
wijze. URENCO verschuilt zich ach
ter het feit dat allerlei stromen 
uranium in verhexingsfabrieken (dat 
zijn fabrieken waar uranium aan 
fluor wordt gekoppeld) gemengd wor
den, zodat de herkomst niet meer 
te achterhalen is. De VN-raad stelt 
hier tegenover dat bekend is welke 
klanten van URENCO hun uranium in 
Namibië kopen, zodat ook URENCO 
dat behoort te weten. 
Misschien is dit een hernieuwd aan
dachtspunt voor zowel de AKB als 
anti-apartheidsgroepen om de strijd 
met URENCO weer volledig aan te 
binden. 

• 



Hoe kan de anti-kernenergiebewe
ging invloed krijgen op de nade
rende besluitvorming door rege
ring en parlement over de bouw 
van nieuwe kerncentrales? 

Deze vraag moet de komende tijd cen
traal staan, waar het erom gaat de 
strategie van de AKB in de nabije toe
komst uit te stippelen. Dat is geen 
eenvoudige opqave, als we ons reali
seren dat niet het massale "nee" van 
de bevolking, niet de uitslag van de 
BMD, niet de technisch-wetenschappe
lijke twijfels over veiligheidsrisi
co's en afvalopslag, maar uitsluitend 
de ramp in Tsjernobyl een positief 
besluit heeft verijdeld. En dan nog 
op het laatste nippertje! 
Eigenlijk had het regeringsvoornemen 
om twee tot vier nieuwe kerncentrales 
in ons land te bouwen vlak v66r Tsjer
nobyl behandeld moeten worden door de 
Tweede Kamer. Door een procedure-truc 
van links werd de daarvoor vutgestel
de commissievergadering enkele weken 
verschoven, en dat uitstel gaf de Rus
sen de kans cm het plaatsingaschema 
van SEP en kernenergiebouwers onder
uit te halen. Maar het valt te betwij
felen of de Russen ons een tweede keer 
te hulp zullen komen. De ramp van Bar
risburg speelt ook nauwelijks meer 
een rol. En een echte ramp in West
Europa is ook niet wat we moeten ho
pen . Boe blokkeren we zo'n besluit 
dan wel? 
van cruciaal belang daarin is de posi
tie van het CDA. De VVD en de PvdA 
hebben hun standpunt allang bepaald, 
kleinere partijen leggen weinig ge
wicht meer in de schaal . Binnen de 
CDA-fractie zijn de kaarten nog niet 
helemaal geschud. Men verwacht veel 
van de technologische uitstraling van 
nieuwe kerncentrales: het is goed voor 
het bedrijfsleven. En in de strijd 
tegen de zure regen ziet CDA-woord
voerder A. Lansink ook een zwaar argu
ment om met kernenergie door te gaan: 
het bespaart hem kolen- en/ of gasge
stookte centrales. 
Maar de veiligheidsrisico's en het 
afvalprobleem, en in mindere mate de 
kritische publieke opinie, baren hem 
wel zorgen. Bet zal zaak zijn cm voor
al op die elementen de nadruk te leg
gen. 

vastberaden en taai 
Daarvoor zal de AKB moeten zoeken 
naar belangen die het CDA daarop kun
nen aanspreken: de media (KR>,NCRV), 
de drinkwaterleidingbedrijven, de 
provinciale en gemeentelijke bestu
ren, de kerken. Op het eerste gezicht 
lijkt dat geen harde, confronterende 
strategie, maar meer een van onder-

De strategie van de 
AKB 
handelen, praten, overleggen en 
vriendelijk doen. Dl.e strategie ligt 
wellicht de vredesbeweging en de 
milieubeweging beter dan de AKB, en 
ook hun resultaten zijn niet echt 
overtuigend. Maar het grote voordeel 
is wel dat je dat langer vol houdt 
met minder mensen. En voor die opga
ve staan we. De tijd van massale pro
testen lijkt voorbij. Zelfs de soci
ale zekerheidaaibraak kan helaas geen 
mensen meer op de been krijgen! 

Een duurzame, taaie onderhandelinga
strategie op basis van argumenten -
want de macht is verkeerd verdeeld -
zal ook nodig zijn omdat de discussie 
over kernenergie niet afgelopen zal 
zijn over pakweg 6 of 12 maanden. 
Zelfs een positief besluit moet ook 
nog uitgevoerd kunnen worden. 
Een aardig voorbeeld van een derge
lijke strategie levert ons Green
peace: jaren en jaren procederen, 
onderhandelen en informeren, een be
perkte groep "activisten" en goed 
gedoseerde prikacties om de onder
handelingspositie te versterken om 
de publieke opinie voor je te winnen. 
Toch kan men rustig stellen dat die 
werkwijze op de lange duur zijn 
vruchten za l afwerpen. Nou is een 
kerncentrale nog geen zeehondje of 
walvis, maar de economische belangen 
zijn in beide gevallen wellicht even 
moeilijk te beteugelen. 
Daaruit moeten we onze inspiratie 
kunnen putten. 

Wilbert Willems 
Statenlid Links Brabant 

(Foto Eduard de Kam) 
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Landelijk Strategiecongres 
Antikernenergiebeweging 

PROGRAMMA 
26 SEPTEMBER 1987 , 10 . 00 - 17 . 00 uur 
in gebouw RASA, Pauwstraat 13, Utrecht 

10.00 - 10.30 

10.30 - 12. 30 

12. 30 - 13.30 

13 . 30 - 15 . 00 

15 . 00 - 15 . 30 

15 . 30 - 16 . 30 

DISCUSSIEVRAGEN 

Inleidingen over het doel van de strategiedag en 
aangeven van de belangrijks~e discussiepunten. 

Bespreking van de discussievragen in kleine groepen. 

Pauze. Tijdens de pauze worden in een kleine voor
bereidingsgroep de belangrijkste , nog re3terende 
meningsverschillen geïnventariseerd. 

Gestructureerd verslag van de discussiegroepen , 
gevolgd door plenaire discussie . 

Pauze 

Uitwerking van de verschillende plannen door mensen 
en/of groepen die daarmee aan de slag willen. Tevens 
worden afspraken gemaakt . 

Publieke opinie wakker houden door regelmatige acties, publicaties 
en studiedagen , of organisatie van grootschaliqe demonstraties ? 

- Wat wordt de toonzetting 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 AKB met de rapporten over de veiligheid van kernenerqie, 
die dit jaar zullen verschijnen? Kritische tegenstudies of prikac
ties? 

- Wordt 26 april 1988 , Twee jaar na Tsjernobyl , een massale demonstra
tie-dag in Gasselte , of zijn er andere mogelijkheden en wensen? 

- Moet er een plan klaarliggen voor het qeval de regering vrij plotse
ling een besluit neemt over nieuwe kerncentralPs? 

Route vanaf Centraal Station Utrecht, 
uitgang Vredeburg, naar RASA, Pauw
straat 13. 
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