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EDAKTIONEEL~
Groot was onze verbijstering toen bleek dat er na
de onstellende vondst van hoogverrijkt uranium
in de KEMA-tuin er van het minJsterie een vergun
ning afkwam waarmee de KEMA vele tientallen kilo's
radioactieve stoffen, waaronder plutonium, in
huis mag hebben.
Als er één bedrijf aangetoond heeft niet in staat
te zijn zorgvuldig met radioactieve stof om te
gaan dan is dat de KEMA wel.

GOOCHELAARS. COnCOURS, ,

De beslissing van mevr. Lambers-Haquebard om het
dumpschip de Scheldeborg niet terug te roepen, op
het moment dat de gemeente Den Helder zich bereid
verklaarde tijdelijk voor afval opslag zorg te
dragen. maar door te laten varen bij het bovenstaande
gevoegd kan maar tot één conclusie leiden: De over
heid neemt bezwaren van de anti-kernenergie bewe
ging niet serieus. Zij verdedigt met alle geweld
- van een van de gewonden waren de lendewervels
gebroken terwijl anderen door Mareschaussee en
Mobiele Eenheid in het donker in elkaar geramd
werden - een systeem dat zal zorgen voor de kern
afvalbelten van de toekomst en dat een voort-
durend gevaar voor de volksgezondheid zal zijn.
Voor het eerst in 5 jaar worden er in Duitsland
weer kerncentrales gebouwd. De eerste zelfs
hier vlak over de grens bij Lingen. Tegen de bouw
van deze gigant, 1350 MeWatt, word nu dagelijks
geprotesteerd. Men is nog niet vergeten dat de
vorige kerncentrale in Lingen gesloten werd omdat
er te veel leukemie-gevallen in de omgeving
aangetroffen werden. De eerste blokkade van de
bouwplaats met ongeveer 200 a 250 mensen werd
met bruut geweld ontruimd (de aktievoerders bleven
geweldloos). Op 11 september volgt de tweede blok
kade.
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DUMPING '82

jan brinkman

DUMPINGEN
IN NEDERLAND

In 1960 begon men met het
storten van radio-aktief
afval in zee. Het afval werd
toen meeg~geven aan lijn
diensten naar bijv. Zuid-Amerika
en overboord gezet op plaatsen
waar de zee minstens 2000 meter
diep was. Van kontrole op regis
tratie was dan ook geen sprake;
niemand weet hoeveel er gedumpt
is en waar precies.
In 1967 werd internationaal be
sloten dat er meer kontrole
op de dumpingen uitgeoefend
moest worden. Nederland ging
het afval samen met een aantal
landen storten in een 4 km
diepe trog. 750 km ten Noord
westen van Spanje. Na 1974 deden

Dat betekent dat in water oplos
bare radio-aktieve stoffen veel
sneller naar boven zouden kunnen
komen dan tot nog toe werd aange
nomen.
- Een deel van de radio-aktieve
stoffen is niet in water oplosbaar
en blijft op de zeebodem liggen.
Dat lijkt niet zo ongunstig. maar
het is helaas zo dat de dumpplaat
sen leven aantrekken. Natuurlijk
vernietigt de straling een aan
tal organismen, maar de warmte
die het afval afgeeft trekt juist
levende wezens (bodemdieren,
vissen e.d.) aan. Zo kan de radio
aktiviteit worden gelntroduceerd
in de voedselketen. Bij onder
zoekingen rond de Mary1and-dump
plaats (in de Atlantische Oceaan.
250 km uit de Amerikaanse kust)
heeft men in kommerciä1e vissoor
ten radio-aktieve stoffen aange
troffen die honderden tot dui
zenden keren hoger waren als
normaal. Naar aanleiding van de
resultaten van dit onderzoek is
men in de VS bezig een kontrole
systeem op te zetten waarmee voor
konsumptie bestemde vis eerst
op het radio-aktiviteitsgeha1te
moet worden onderzocht.
Het dumpen van radio-aktief afval
in zee is tekenend voor de manier
waarop de heren (afgezien van
Thatcher en .Lambers) regeerders
en ondernemersbonzen met de zee
omgaan. Want behalve radio-aktief
afval worden er ook gigantische
hoeveelheden olie en chemisch
afval in zee gedumpt. Een somber
verhaal, maar toch geen reden
om bij de pakken neer te gaan
zitten, want de protesten tegen
de vervuiling van de zee nemen
toe.

Aan het dumpen van vaten radio
aktief afval in zee zijn risiko's
verbonden; de radio-aktiviteit
kan immers in het water vrijkomen
en opgenomen worden in de voedsel
keten van de zee.
Voorstanders van dumpingen beweren
dat de risiko's erg klein zijn;
de vaten blijven immers 20 jaar
intakt. eventueel vrijkomende
radio-aktieve stoffen zullen zich
van de diepte slechts zeer
langzaam verspreiden in de enorme
watermassa en daardoor zal de
koncentratie zo laag worden dat
het geen kwaad meer kan.
Op al die beweringen valt nogal
wat aan te merken:
- In 1961 werd er een test uitge
voerd waarbij nog vaten. identiek
aan de nu gebruikte gedumpt werden.
40% van de vaten klapte uit elkaar
door de hoge druk van het zeewater
voor ze op de bodem op 3000 meter
diepte bereikt hadden.
• Onderzoekers van de Amerikaanse
Milieudienst (EPA) konden bij de
Farallon-ei1anden in de Pacific
slechts 140 van de 50.000 gedumpte
vaten terugvinden. Daarvan was 25%
finaal gebroken en bijna alle,
ook de heel uitziende vaten, ver
toonden lekken.
- Recente onderzoekingen zouden
het bestaan van enorme draaikolke
hebben aangetoond waardoor het
oceaanwater van boven tot onder
door elkaar geroerd zou zijn.
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De Scheldeborg zet op dit moment zijn illustere
lading overboord en in Zeebrugge worden de Rijnborg
en Marijke Smits ermee volgeladen. En terwiJl er
door het h~le land betoogd word. potentiële slacht
offers uit Spanje (worden we trouwens niet alle
maal slachtoffer daarvan) in Belgi~ treinen met
atoomafval laten stoppen. er wegblokkades en
demonstraties in Nederland zijn geweest. zegt het
ministerie van Buitenlandse Zaken nog geen officiële
klacht uit het buitenland ontvangen te hebben.
Mevrouw Lambers-Haquebard zegt dat dat de beslis
sing om de dumping toe te laten de rottigste beslis
sing was die ze ooit had moet nemen. en laat de
mogelijkheid, het schip terug te halen
laatste mogelijkheid. het schip terug te halen om
het afval tijdelijk (?) in Den Helder op te slaan,
lopen. Hoe lang zal het nog duren voordat men er
achter komt dat de enigste oplossing voor het kern
afvalprobleem is: niet produceren.

DE ACHTERGROND
GEVAREN

wo •



DUMPING
alleen Enge land. Zwitser land,
België en Nederl and het op die
plek.
De radio-ak tiv iteit van het
Nederlandse afval nam sterk toe:
in 1967, voordat Borssele en
Dodewaard opengingen Wd S het
nog 7850 Curie. in 1974 (na
opening van Borssele en Dode
waard) 100.420 Curie en in
1980 183.080 Cur i e .
Er zijn ook regelmatig inci
dente n geweest rond de dumpings
operat ies . Vaten uit Zwitserl and
zijn t er uggest uurd omdat er
een paar vat en l ekten. er
waren regelmatig moei l ij kheden
met de hijskranen zodat er
vat en en kontainers op het
dek vielen.
In 1980 werden er ook nederlandse
en belgische vaten teruggestuurd.
Wat er precies gebeurd is, is
moeil ijk te ecnterbelen, omdat
de rapporten en verslagen alleen
voor overheid en kernlndustrie
toegankelijk zi jn . Hilieu- orga
ntsattes e,d . worden er buiten
gehouden.

JURIDISCH
PROTEST

In artikel 29 van de Kernenergie
wet wordt vastgelegd dat voor
alle akt1 viteiten met radio-akt ief
materiaal (gebruik, opslag, ver
voer en verwijdering) vantevoren
een vergunning nodig 1s . Het is
in principe verboden atoomafval
te dumpen zonder vergunning.
Dit geldt echter al leen voor
transporten met een erg hoge
radio-aktiviteit en voor spontaan
br-and- of ontplofbare radio-akt ie
ve stoffen . Op de afvaltransporten
van kerncentrales , laborato ria en
ziekenhuizen naar het EeH i s het
verbod niet van toepassing .
Het EeN moet echter wel een ver
gunning aanvragen omzich te
ontdoen van het verzamelde afval
(de dumpingsvergunning) en alle
transporten zi jn gebonden aan
veil igheidsvoorschriften. Maar
ook hier kan worden vanaf geweken;
in de dump ingsvergunning van
1981 werd ontheffing verleend
van een aantal veiligheidsvoor.
schriften.
Het is mogeli jk bij de Raad van
State beroep aan te tekenen tegen
het verlenen van de vergunning .
Dat gebeurde dan ook in 1978;
Sietze Schoonend van de Stroom·
qroep Haarlem-IJmond tekende be
roep aan.

'82

Zijn voornaamst e argument was
dat de dumping van 1978 i l legaal
had plaatsgevonden, omdat de
vergunning pas 6 weken na de
feitelijke dumping in de Staat s
courant gepubliceerd was . Een
vergunning treedt officiäel pas
in werking nadat hij in de
Staat scourant gepubliceerd is .
Pas op 13 augustus 1980 werd
zi jn beroep -niet·ontvankel ijk
verklaard en niet behandeld.
Hetzelfde overkwam Greenpeace
en de St ichti ng Natuur en
Mi l ieu. die beroep aanteken-
den tegen de vergunni ng van
1980.
Als j e beroep aantekent tegen
een op grond van de Kernenergie
wet verleende vergunning moet
je nl . je rechtstreeks belang
kunnen aantonen. En aangezien
midden op zee alleen de vtssen
rechts t reeks belanghebbend zijn
werd dus elk beroep ntet-ont
vankel i jk verklaard . Rechtspraak?
Dit veranderde echter door de
inwerkingtreding van de Wet
Algemene Bepal ingen Mil ieuhy
giäne en daarom probeerden
Greenpeace en -Nat uur en
Milteu- het tn 1981 nog eens.
Zij verzochten bovend ien om
uitstel van de dumpingen tot
na de behandelfnl van hun beroep.
Nu werden zij we als belang·
hebbenden beschouwd en de
dumpingen werden uitgesteld .
Het beroep werd echter ongewoon
snel (10 dagen na de hoorzitting)
ongegrond verklaard en de ver
gunntng werd verleend. Na nog
geen 3 maanden uitstel kon het
atoomafval gedumpt worden . Oe
indruk bestaat dan ook dat
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de Raad van St ate toegegeven
heeft aan de druk van groepen die
belang hadden bij een snelle
dumping .

VERZET
Uit voorgaand verhaal zal wel
duidelijk zijn dat je niet teveel
op steun van de rechtsorde moet
rekenen als je mil ieu-aantasti ng
wtlt tegengaan. en daarom werden
er ook andere aktievormen toegepast.
In Nederland kwam het verzet
tegen de dumpingen pas laat op
gang : de Antikernenergiebewegi ng
was met andere dingen bezig.
Weliswaar was er fn 1974 een
kleine demonstratie, maar pas na
1978 werd het verzet massaler.
Oe Stroomgroep Haarlem speelde
er een belangrijke rol in; ze
zetten informatie-kampagnes op
en slaagden erin de steun van
de Hoogoven-arbeiders die voor
de overslag van de vaten zorgden
t e verwerven.
In 1980 bezochten duizenden
mensen een manifestatie tegen
de dumpingen en dat jaar vonden
de eerste blokkades plaats.
Te land door de 8AN (Breek Atoom
keten Nederland) en Onkruit
ter lee door Greenpeace en
binnenschippers. Een aantal
mensen l iep op het trajekt
Petten-IJmuiden fikse klappen
op en Greenpeace, die de have
had geblokkeerd . moest haar
aktie opgeven onder dreiging
van onbetaalbare geldboetes.
Wel kon Greenpeace zitting
nemen in de COIlfll1s$ te Herover
weging, die zou moeten be$tu-



I
HET KEMA -AFVAL
I

EVOLUTIE ...•

deren hoe de dumpingen in de
toekomst vermeden zouden kunnen
worden. Een kommissie met een
twijfelachtig doel: ze zoeken
naar alternatieven voor de
dumping in plaats van te
praten over niet-produceren
ervan door Borssele en Dodewaard
dicht te gooien.
Ook dit jaar stond er op aktie
gebied weer van alles op stapel.
met name blokkadeakties tussen
Petten en oen Helder. oe akties
hadden massaler kunnen worden dan
in voorgaande jaren, omdat de

Er zijn argumenten genoeg om te
gen afvaldumpingen te zijn. argu
menten die hun geldigheid niet
verliezen ook al worden ze door
zoiets als de Raad van State on
gegrond verklaard (zie voorgaand
artikel)
Het vinden van nieuwe argumenten
om juridisch het verlenen van de
vergunning aan te vechten bleek
ook dit jaar niet moeilijk: de
gang van zaken rond het KEMA-af
val gaf voldoende aanleiding.
Ditmaal was de poging van de Ver
eniging Milieudefensie en het E
nergiekomitee Den Helder, die hun
beroep vergezeld lieten gaan van
een schorsingsverzoek. opdat het
afval niet op de bodem van de o
ceaan zou liggen voor het beroep
goed en wel in behandeling zou
worden genomen.

VERWACHTING
Bij aanvang van de graafwerkzaam
heden op het KEMA-terrein wist
men niet precies wat te verwach
ten. Omdat de KEMA in de periode
1956-1973 (de periode waarin de
dumpingen plaatsvonden) experi
menteerde met een nieuw type re
aktor. de nul-energiereaktor ,
hield men er rekening mee dat
arvalprodukten van deze proefne
mingen deel uitmaakten van het
begraven afval.
De KEMA beweerde bij hoog en bij
laag dat het om betrekkelijk on
gevaaTlijk afval ging. vooral
natuurlijk uraniumoxide en tho-
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basisgroepen tegen kernenergie
de transporten tot landelijk
aktiepunt hadden verklaard,
terwijl de akties van vorig
jaar werden gevoerd in kleinere
groepen (150-400).
De kanS is niet groot dat de
dumpingen ook volgend jaar nog
door zullen gaan. Nog tijdens
de verscheping van het afval
bood de gemeente Den Helder
aan radioaktief afval op te
slaan op haar grondgebied.
Maar tussenopslag is ook maar
een schijnoplossing. want waar

riumoxide.
Zo kun je in het 'Werkplan be
treffende het verwijderen van
het begraven afval van het KEMA
terrein' lezen: "Het met ver
rijkt uranium besmette afval is
steeds zo goed mogelijk geschei
den gehouden van het met natuur
lijk uranium en natuurtlijk tho
rium besmette afval en na jaren
lange opslag uiteindelijk afge
voerd via de ophaaldienst van
de E(N. (•••• ) Ondanks het ge
scheidenhouden van de verschil
lende soorten afval is het niet
uitgesloten dat er sporen ver
rijkt uranium aanwezig zijn".

moet het afval daarna heen?
Het zou beter zijn om Borssele
en Dodewaard te sluiten en
daarmee ruim 90 %van het afval
niet te produceren.

Gebruikte literatuur:
1) Geen Atoom-Afval in Zee.
Uitgeverij Lont. Amsterdam.
mei 1982.
2) Ton van Beers. Harry
Wijnberg. e.a •• De Arnhemse
instellingen. Arnhem. 1981.

Met sporen worden dan enkele
tienden van grammen verrijkt
uranium bedoeld.
Deze verwachting blijkt van grote
invloed op de toegepaste methode
van meten: eventueel verrijkt u
ranium is nauwelijks meetbaar.
Volgens het opgraafplan wordt
uranium gemeten m.b.v. de door
U-235 uitgezonden gamma energie
van 185 keV.
Dit U-235 maakt voor 0.7% deel
uit van natuurlijk uranium en
voor een hoger %bij verrijkt
uranium. Maar een eventuele ver
rijking is met deze methode niet
vast te stellen.
Tenzij vergeleken wordt met de
fotopiek van 93 keV uitgezonden
door Thorium (Th-234). Door de
lage energie van deze straling is
deze echter moeilijk meetbaar;
daarnaast vindt er nog een aan
zienlijke absorptie van deze
straling plaats door in het af
valvat aanwezig ander materiaal.



1) Op basis van de veronderstelde verrijkingsgraad van 20%

(1 curie is 3,7 x 1010 desintegraties per seconde. Omdat
bij elke desintegratie een stralingsdeeltje vrijkomt, is
zij dus een maat voor de radioaktiviteit).

DUMPING
Na 13 weken graven wordt in de
'wekelijks berichten van de coör
dinatiekommissie KEMA-afval' de
balans opgemaakt.

BALANS
De tabel die bij dit artikel af
gedrukt staat is daaruit afkom
stig.
Dat de verwachtingen niet bepaald
uitgekomen zijn lijkt me duide
lijk.
Opvallend is dat in de eindbalans
niet apart melding wordt gemaakt
van de vondst van 1 gram uranium
met een verrijkingsgraad van 70%.
Blijkbaar weet men niet hoe het
preci es zi t ,
Een andere aanwijzing hiervoor is
dat gevonden verrijkt uranium
steeds werd 'verondersteld' een
verrijkingsgraad van 20% te heb
ben. Op basis waarvan?
In de 'berichten' valt te lezen
dat in minstens 20 zakken ver
rijkt uranium is aangetroffen,
maar dat slechts 7 zakken nader
zijn onderzocht op de precieze
verrijkingsgraad.
Het kriterium om meer zakken open
te maken was niet de vondst van
verrijkt uranium maar het vinden
van niet verwachte nucliden. Voor
zover bekend heeft het inderdaad
vinden van verrijkt uranium dit
kriterium niet betnvloed.
Dit geheel roept de nodige vragen
op.
Hoe zit het met de administratie
van de KEMA, dat er maar liefst
210 gram verrijkt uranium zomaar
de grond uit komt?
Zat er nog meer verrijkt uranium
in de grond en is dit door de ge
brekkige meetapparatuur niet ge
signaleerd ?

Volkskrant, 17-7-82
Kernenergjebedrjjf wordt ontman-
te..l.s1.
van onze verslaggever.
Amsterdam - De samenwerking tus
sen RSV, VMF-Stork en het ingeni
eursbureau Comprimo op het gebied
van kernenergie wordt drastisch
ingesnoeid. De gezamenlijke on
derneming Neratoom, waarin de
drie bedrijven hun belangen ge
bundeld hebben zal alleen nog
worden belast met de afbouw van
het aan deel van de kweek reaktor
te Kalkar. Daarna wordt de onder
neming langzaam ontmanteld.
Het besluit om de samenwerking op
een laag pitje te zetten is geno
men omdat de overheid de finan-
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Het verrijkt uranium voor het
nul-energiereaktor experiment
werd betrokken van het ECN. Deze
leverde in 1961 2900 gram 90%
verrijkt uranium, waarvan slechts
een deel, 1700 gram, werd gere
tourneerd.
Waar de ontbrekende 1200 gram
zich bevindt is tot op de dag van
vandaag onbekend.
Of zit die ook in de grond en is
die door dezelfde meetapparatuur
niet gedetekteerd ?

VERGUNNING
De exacte samenstelling van het
KEMA-afval was dus niet bekend,
terwijl dit een van de eisen was
die gesteld werden in de vergun
aan het te dumpen afval.
De vergunning stelde namelijk een
limiet aan de totale aktiviteit
die gedumpt mag worden. Dus moest
bekend zijn wat er precies ge
dumpt wordt om te kunnen contro
leren of de maxima al dan niet o
verschreden worden.

Totaal afgegraven
Opgegraven afval

Natuurlijk uranium
Natuurlijk thorium
Verrijkt uranium
Radium-226
Cobalt-60
Cesium-l37
Europium-152
Europium-154

ciering van het zogeheten Ver
volgprogramma Natriumtechnologie
heeft gestaakt. Opzet van dit
programma was om een tweede ge
nearatie snelle kweekreaktoren
voor te bereiden.
In totaal heeft de overheid hier
in de afgelopen jaren 63 miljoen
gulden gestopt. Van de circa 110
mensen die bij Neratoom werken is
circa de helft werkzaam voor Kal
kar. Volgens direkteur van Dongen
van Comprimo zal uitgesmeerd over
een aantal jaren voor de overige
medewerkers elders werk gezocht
moeten worden. Dit zal volgens
hem geen probleem opleveren.
De beslissing om de onderneming
af te bouwen is tevens een gevolg
van het besluit van minister Ter
louw om de produktie van conven-
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Bovendien moest uiterlijk een
week voor het aan boord brengen
van het afval aan de Direkteur
Straling een zgn. dumplijst wor
den overhandigd. Dit is een over
zicht van de inhoud van alle te
storten vaten en containers, dus
per vat de aktiviteit in curies
opgesplitst naar de diverse soor
ten straling per isotoop en ook
de belangrijkste nucliden moeten
genoemd worden. Anders zou het
KEMA-afval niet volgens de richt
lijnen gedumpt kunnen worden.

De Vereniging Miljeudefensie en
het Energiekomitee Den Helder
eisten een nader onderzoek naar
het bij de KEMA opgegraven afval,
om de bovenstaande redenen. Zo
als bijna te verwachten was werd
het beroep door de Raad van State
ongegrond verklaard. 't Wordt zo
langzamerhand gewoonte.
Andere aktievormen worden nu in
ieder geval onvermijdelijk.

ca. 1250 m~
ca. 70 m

ca. 9 kilogram
ca. 18 kilogram
ca. 210 gram 1)
ca. 2 millicurie
ca. 90 microcurie
ca. 170 microcurie
ca. 40 microcurie
ca. 3 microcurie

tionele ketels voor elektrici
teitscentrales los te koppelen
van VMF-Stork. Met overheidssteun
werd Stork-Kab in Hengelo eind
vorig jaar verzelfstandigd in een
nieuwe onderneming, de Maatschap
pij tot Exploitatie van Stork's
Ketelbedrijven (Mesk). Uit dit
besluit vloeide voort dat Stork
zich daardoor ook niet langer zal
bezighouden met de vervaardiging
van onderdelen voor kerncentrales.
De noodzaak om in Neratoom te
blijven deelnemen verviel daarmee.
Voorzover de gelgenheid zich in
de toekomst voordoet zal RSV wel
blijven werken aan kernenergie
onderzoek. Deze aktiviteiten
worden gekoncentreerd bij De
Schelde in Vlissingen, een onder
deel van het RSV-concern.



"de politie s l oeg. trok. rukte en schopt e er l us t i g op los"

lDUMPING
Ondanks het feit dat de wegtrans ~

porten van het afval al voorbi j
waren voor voldoende akt ievoerders
hun zitvlak op het wegdek gedepo
neerd hadden . kwamen de dumpingen
dit j aar op een niet eerder ver toonde
wijze in de publiciteit . Hi ervoor
zorgden naast de tot de verbeeldi ng
sprekende akt ies van Greenpeace de
5 trocrA prf kect te s , Een co11 age
van de aktfes .

DE BLOKKADES
Onverwachts begon het transport
van radioaktief afval in de nacht
van donderda g 19 op vrijdag 20
augustus . Ruim la dagen eerder
dan verwacht. Toevall ig waren wij
die nacht 1n Amsterdam. Om 2 uur
ging dUr de noodlijn . Verder
bellen leverde slechts enkele
slaperige eensen op. Om 5 uur ' s
morgens werd er verzameld 1n Tet
terode. om half 6 ver t rokken 25
mensen met auto' s naar de plaats
van aktie . De rest zou later met
busjes volgen .
Om 7 uur kwam het Ie alarm. Met
auto's ginen we naar Si ntmaar
tensvlotbrug (Smbv). Na een kwar
t ier wemelde het er van de st11 
len en de politiebusjes .
Het transport kwam. de politie
sloeg. trok rukte en schopt e er
lu stig op los . De zitblokkade van
40 mensen veranderde al snel i n
een loop, ren en spr i ng ak'tie.
Na een half uur terug naar de ba
sis. koffie drinken .
Een paar mensen gingen naar de
burgemeester van Petten (1) . Deze
kwam even later vertell en dat hi j
met de poli t i e een afspraak in de
geest van de UCH akti e had ge
maakt : 3 keer sorsreren op t e rot
ten. en dan. als er geen r ui g
verzet zou komen. s lepen zonder
te hakken .
En dus : om 12 uur weer een blok
kade op dezelfde plaats. nu met
zo'n 100 mensen . waaronder 25
5O+ers lllet sandwichborden "50+
tegen kerngeweId". De mobi ele
eerileid sleepte ons aan onze be
nen over het asfalt weg, niet
zonder ongemak. en gooide samen
met de plaatseli jke en reeds ge
bruikelijke opgefo kte dorp sjeugd
veel schoenen in het water . Pit
tige en soms gro ve diskus sies
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vonden plaats met omst anders en
wachtende aut omobi li s t en.
Ooor s t eeds weer achteraan te
s l ui ten al s j e naast de weg ge
dumpt was duurde de blokkade ruim
drie kwartier . Na een korte
wachttijd achter de H.E. l inie
t erug naar de koffie. (Wel luxe.
een basis met zoveel voorzieni n
gen).
Vanaf toen kwam de vers terki ng
goed op gang . Er arri veerden
zelfs sporadi sch wat groningers ,
hoewel de meesten pas vrij laat
kwamen .
De Je aktie vond , na uitgebreid
overleg deze keer . om 3 uur
plaats. Weer op deze l fde plek. Er
was meer H. E. meegekomen, in
'v redestenue ' met knuppel. We
werden i n snel tempo aan de kant
geveegd . Weer gaan zitten werd
verh inderd door een l tot e van
die wandelende automaten met hef
boom. In een hal f uur wa s het
konvooi door de blokkade.
Om 6 uur hoorden we dat het 4e

transport ve r t rokken was . Deze
keer blokkeerden we. na een
nogal cheottese t ocht , i n Het
Zand . Di t had 2 voordel en:
Er was hi er maa r 1 weg. i n Smvb
waren er 2 waarvan wij er s teeds
maar 1 konden bl okkeren terwijl
op de andere het t ransport vro li j k
doorgi ng. Bove ndien waren daar die

lasti ge jongetjes. Iedereen ging
weer op de weg zitten . Het s l epen
gi ng behoorli j k ruw. De ME raakte
bli j kbaar gefrri t eerd . Geen
wonder aJs j e elke blokkade de
zelfde mensen zo 'n 10 keer moet
vers lepen. Ook nu vertrl nderd en ME
linies ons opni euw te gaan zitten.
Uiteindeli jk werden we met z ' n allen
op een heel smal bruggetje gedre
ven waar ze ons 20 min. in de regen
1ieten s taan terwijl er verder niets
gebeurde .
Voor het vi jfde transport hadden
we ons ges pli ts t . Een deel zat
in Smvb , de rest op de "bas is " .
Zo konden we beide wegen blok
keren . Toen ging dus het hele
t ransport door het dorp . (d .m.v .
een helikopter konden ze precies
zi en wat wij deden ) . Wi j konden
daar niet meer komen en zi jn snel
naar een plek verde rop gereden .
Dat lukte niet iedereen omdat
de ~1E de parkeerplaats en de weg
blokkeerden. Inmidele1s was het
donker geworden, de pers was
weg en de 50+-ers ook.
Dat was te nerken : er werd heel
wat ruiger opget re den. Gesleept
werd er nauwelijks , geslagen des
t e neer. Ti j d om opnieuw te gaan
zi t ten was er ook niet . Je werd
van de weg geramd zogauw j e er
een voet opzette . In volle vaart
reed het transport voorbij . later
hoorden we dat het i n Smvb ook niet
erg zachtzinnig geweest was. Daar
wa ren zelfs honden .
Oe laatste blokkade wa s om 1 uUr.
voor de cafeta ria . Het alann was
vr ij laat en toen we buiten kwamen
s t ond de HE al te wachten.
Bij de afstraffing die we nu kregen
viel de vorige in het niets . Er werd
even heel hardhandig gesleept
maar al gauw werd er alleen nog



MIUEUBEWUST BELEIO...

geslagen. En als ze de kans kregen
bleven ze slaan. Er zijn toen nog
rake klappen gevallen. En dat was
nergens voor nodig, want de hele
dag waren wij netjes geweldloos
gebleven.
Daarna is nog 1 transport met 2
vrachtwagens langsgekomen. Maar
aangezien niemand meer fut had om
er voor te gaan zitten konden die
ongestoord doorrijden.

Over de akties in Den Helder
kunnen wij helaas niets vertellen.
De kommunikatie was erg slecht,
o.a. door stoorzenders. Het is
er in ieder geval vooral 's morgens
veel ruiger geweest dan bij ons.
Maar zij hadden dan ook met de
marechaussee te doen.

Louis & Sjiera

DUMPEN BIJ DE
E.G.O.

De E.G.D. heeft 5,2% van de aan
delen in de kerncentrale in
Dodewaard en daarop wilden we
(ongeveer 25 mensen) ze
dinsdagmorgen 24 augustus
nog eens wijzen. De bedoeling
was ze een aantal vaatjes met al
eerder genoemd gif te schenken.
Ze wilden blijkbaar niet want het
hek ging dicht toen we daar ver
schenen. Het afval werd voor de
poort gedumpt. de bedrijfsfoto
graaf fotografeerde en het perso
neel stelde zich aan de ramen op.
Het hek is dankzij ons een half
uur dichtgebleven. Toch wel een
zwakke aktie. Het blijkt dat dit
soort akties veel beter van te
voren besproken moeten worden en
veel nauwkeuriger uitgevoerd.

Jack

BIJ INEKE
Zaterdag 21 augustus togen 14
aktiemensen in een bus en een auto
met aanhangwagen richting Opende.
De bus was geladen met boze mensen
en de aanhanger met chemisch afval
van een erkende gifbult. In Opende
woont Ineke Lambers- Haquebard
(onze fijne schijnheilige staats
secretaris van volksgezondheid).
De aktie ging vaneen leien dakje:
de tonnen met troep werden voor
de deur opgestapeld en een allegor
isch spandoek waarop precies stond
doe het met de wereld afloopt werd
met touw tussen bomen gespannen.
Na het aanbellen verscheen Kees
Lambers. Deze vond alles best zolang
hij màar door mocht slapen. Nadat
we bij de enthousiaste buurman koffie
hadden gedronken probeerde Kees ons
nog in te pakken.
Hij had koffie en een hoop schijn
argumenten (dumpen in zee is gemak
kelijk. daar heb je geen bestem-

mingsplan). Nadat we hem vertelden
dat er echt gi f in de vaten zat
trok hij wit weg. Gezellig zijn
we daarna weer met de bus naar
huis gegaan.

Jack

BEZETTING
Dinsaag 31 augustus werd bij Brugge
een trein met radioactief afval
uit het onderzoekscentrum van
Mol geblokkeerd. Na onderhande
lingen met de politie mocht er nog
tien minuten worden gezeten. Daar
kwam men niet verder dan het
scanderen van leuzen.
Omdat de schepen die het radio
actief afval moet dumpen uit
Nederland komen werd er besloten
de Nederlandse ambassade in Brussel
te bezetten. Na verloop van tijd
kwam de ambassadeur, meneer
van der Klauw. die een gesprek
met de staatssecretaris van
Volksgezondheid en mi lieuhygiëne.
mevrouw Lambers-Haquebord.
arrangeerde. Op de eis van de
actievoerders. te weten intrekking
van de vergunning, ging zij niet
in vanwege de te verwachten
schadeclaims. Toen hield de be~

zetting op.

EN VERDER NOG...
Een compilatie van andere akties:
-een vrachtwagen met radioactief
afval onderweg van KEMA naar
ECN geblokkeerd.
-het lek prikken van banden

bij het vervoersbedrijf dat het
transport verzorgde.
-bezetting van de Rijks Geo
logische Dienst door de "boze
zeemeerminnen".
-bezetten van kantoor Wagenborg in
Rotterdam en bekladden van
kantoor in Delfzijl.
-de pogingen van Greenpeace de
dumpingen daadwerkelijk te ver
hinderen

v ,
Protest tegen dumpingen
De protesten in Spanje tegen het
dumpen van radioactief afval door
de Scheldeborg op een dumpplaats
700 kilometer uit de Spaanse kust
houden aan. Gisteren overhandigde
een delegatie van leden van de
socialistische en communistische
partij, vertegenwoordigers van de
twee grootste Spaanse vakboden UGT
en comisiones Obreras en van milieu
organisaties een protestnota met
een lange lijst handtekeningen
op de Nederlandse ambassade in
Madrid. Verder bezetten een dertig
tal ecologen het Nederlandse con
sulaat in Las Palmas op de Ca
narische Eilanden.
()Intussen heeft de Spaanse rege
ring laten weten niet te kunnen
ingrijpen tegen de lozing van kern
afval. In een rapport van het Spaanse
ministerie van Industrie, dat
gisteren door de ministerraad werd
aangenomen, wordt geconstateerd dat
het lozingsgebied "in de inter
nationale wateren" ligt en buiten
de 200-mijlszone waarop Spanje
exclusieve rechten heeft. Voorts
wordt vastgesteld dat het bij de
voorgenomen lozing gaat om middel
matig en zwak radioactief afval.
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OVER ZOUTKOEPELS

De teruggang van de economie en
de grote werkeloosheid worden
door de kernenergielobby dankbaar
aangegrepen om werkgevers en
werknemers voor hun karretje te
spannen. En het VNO is er braaf
inoelopen. Het argument is oud:

zit. Nu is dat niets nieuws.
Want het Reactor Centrum Neder
land. tegenwoordig Energieonder
zoek Centrum Nederland. vond
in 1974 al dat zoutkoepels aan
vaardbaar zijn voor de opslag
van kernafval. Voor hén wel. want
dan konden Borssele en Dodewaard
rustig doordraaien en konden er
nog meer kerncentrales bijgebouwd
worden. De meeste mensen in
Groningen en Drenthe hadden daar
andere ide~en over.
Er hebben zich de laatste tijd
echter een aantal ontwikkelingen
voorgedaan. waardoor de meningen
over de opslag van kernafval zich
laten beinvloeden: In volgorde
van opkomst; de economische re
cessie. het mislukken van de
plannen om kernafval in zout
koepels in de Noordzee te dumpen
en het toenemend verzet tegen
de dumpingen van radioaktief
afval in zee. We zullen deze
achtereenvolgens bespreken.

1) DE ECONOMISCHE
RECESSIE

De voornaamste reden is vermoe
delijk dat er CDA-ers zijn met
goede kontakten in de kernener
giewereld en met de kernener
gielobby. Die<durfden in 1977
niet meer te zeggen. dat ze vöör
kernenergie en proefboringen
waren. omdat ze anders de woede
van de bevolking over zich heen
kregen. Nu de aktiegroepen niet
meer zo aktief zijn. zien deze
~ensen hun kans. De Statenleden
worden de laatste tijd voort
durenll bestookt met informatie
materiaal van de elektriciteits
bedrijven. het VNO en van de
Stichting EI (Energie Informa
tie). Die onschuldig klinkende
stichting is een samenwerkings
verband voor reklame van de
GKN (Dodewaard). de SEP (Samen
werkende Elektriciteits Produk
tiebedrijven in Arnhem).
Atoomalarm krijgen de Statenle
den vermoedelijk niet in handen.

Volgens de 'objektieve' informa
tie van deze Genoemde clufs kan
kernafval uiteraard geen kwaad
meer zo gauw het in een koepel

In de vorige atoomalarm stond
al een waarschuwend stukje over
CDA-leden van Gedeputeerde Staten
van Drenthe, die in het beleids
programma voor 1982-1986 een
voorbehoud hebben gemaakt over
proefboringen. Het wordt tijd
dat de aktiegroepen de Staten
leden gaan uithoren over hun
standpunt over kernenergie en
proefboringen. anders komen ze
straks voor voldongen feiten
te staan.
Drenthe is in 1977 een toonbeeld
geweest van hoe de bevolking
samen met de plaatselijke en
provinciale overheid de plannen
van Den Haag en de kernenergie
lobby konden dwarsbomen. Waarom
zijn er nu mensen op provinciaal
nivo die van standpunt verande
ren?

DE DINGEN DIE NOG NIET VOORBIJ ZIJN.-----.I
klarisse nienhuys

Nu de dumpingen in zee hoogstwaarschijlijk (door
het aanbod van Den Helder) niet meer doorgaan wordt
er steeds meer aan de zoutkoepels gedacht. Reden
voor een verhoogde druk op de Statenleden in Drente
die neiging vertonen op het gebied van kernenergie
hun mening te veranderen. Klarisse waarschuwt de
anti kernenergie beweging hier vooral niet licht
over te denken.

Het wordt tijd dat de Alarmg~
pen weer eens wat doen aan~
zaak van de opslag van kernafval.
want anders wordt de kernenergle
beweglng met het kernafval lnge
pakt en opgeborgen.

Tabel 1 Overzicht van de hoeveelheden radioaktief afval gedumpt in het betreffende gebied van de Atlantische
Oceaan. i ijaar A.1Il!:Iä aktiviteit (Curie) tr.t_um

bèta/gamma

1967
1969
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

totaal

250 +761)0+
500 22000+
630 11200+
680 21600+
740 12600
420 100000
780 30500 30000
880 32500 21000
950 36300 31900

noo 43000 36600
1414 40925 42250
1853 83092 98135

10198 341137 359885

+ Inklusief tritium
(Bron: 'Review of the contimued suitability of the dumping site for radioactive waste in the Northeast

Atlantic'. OESO/ NEA, april 1980)
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kernenergie zou goedkope energie
leveren en dat is nodig voor de
konkurrentiepositie van Nederland.
In Frankrijk gaat het beter dan
hier. Daar wekken ze 40% van
de eleItrTciteit op met kernener
gie. en is de prijs van de elek
triciteit goedkoper dan hier de
prijs van kolencentrales. Een koe
heeft een staart. dus alle beesten
met een staart zullen wel koeien
zijn. redeneert de kernlobby 
want de konklusie uit het vooraf
gaande is dat er dus ook in Ne
derland kernenergre-moet komen
om te zorgen dat het goed met
ons gaat.
Flauwekul. om vele redenen:
Kernenergie levert alleen elek
triciteit. Elektriciteit maakt
maar 20% van ons energiever
bruik uit. Als de helft daarvan
kernenergie zou zijn (meer is
techniSch onhandig en onrenda
bel) is dat 10% van ons na
tionale energieverbruik. Als er
goedkope elektriciteit ui~
kerncentrales zou komen, gaat
die voornamelijk naar een paar
grote industrieän in Nederland.
Het zijn die grote jongens die
@én stevige poot in het VNO heb
ben. "Goedkope kernenergie is
goed voor de Nederlandse eko
nomie" is de moderne versie
van de leus: "I~at goed is VOOI"
General Electric is goed voor
Amerika". (De enige industrielln
die de krises in de dertiger
jaren zonder grote kleerscheuren
overleefden zijn de multinatio
nals geweest)
De kernenergie in Frankrijk is
zo goedkoop, omdat de staat
een heleboel geld in de natio
nale kernindustrie pompt. De
franse belastingbetaler zorgt
er dus voor dat de elektrici
teitsprijs laag is. Bovendien
zitten er allerlei kosten aan

kernenergie, zoals ..•..•. de
afbraak van kerncentrales en
de opslag van kernafval die
in Frankrijk nog niet betaald
worden. Die rekening laten de
Franse belastingbetalers
kennelijk aan hun kinderen over.
Uit zorgvuldige bel"ekeningen
van de totale prijs van e1ek
tricite~ kernenergie in
Nederland en de totale prijs
van elektriciteit~olen
(zo schoon mogelijk verbrande
kolen) in Nederland blijkt
dat erin beide pr1jzen een
flinke onzekerheidsmarge zit.

Als je daar rekening meehoudt
is het kwa prijs lood om oud
ijzer, en is de kans dat
kern-elektriciteit aanzienlijk
duurder uitkomt. Uiteraard niet
voor de grote bedrijven met een
goedkoop kontrakt in nun zak,
maar wel voor de Nederlandse
maatschappij.

Haar een goed geïnformeerde
tegenstander van kernenergie
weet dat de vraag eigenlijk niet
is: "kernenergie of kolen", omdat
glaswol veel goedkoper is dan
een van die twee. zoals Lovins
dat noemt. Er wordt nog zoveel
energie verspild. dat de energie
die de kernlobby met kerncentrales
wil opwekken volledig op het
totale Nederlandse energiebudget
uitgespaard ka.nworden: door effi
cillntere apparaten. zuiniger ver
lichting en beperking van het
"verwarmen van de atmosfeer"
door warmteterugwinning. warmte
isolatie én het dichtstoppen
van de gaten in onze doortocht
huizen. En daar waar mogelijk
stromingsenergie (zon/wind)
in plaats van fossiele energie
gebruiken. We moeten niet méér.
maar beter.

2) MISLUKKEN
NOORDZEE DUMPING

Om om de lastige besturen van
Groningen en Drenthe heen te
komen heeft men in Den Haag
na de Gasselte demonstratie.
bèdacht om eens te zien of het
kemaafval niet in zoutkoepels
in de Noordzee op te slaan zou
zijn. Op zee zijn er geen de
monstrerende vissen en geen
bestemmingsplannen waar je
rekening mee moet houden.
Het werd op een kongres van
geologen in 1979 al duidelijk wat
een politieke luchtballon dit
was: er kwamen maar twee zout
koepels in aanmerking (de andere
lagen te diep of er was al van
bekend dat ze slecht waren).
van êén van die twee was op voor
hand duidelijk dat het een
mottige koepel was, de tweede
zeer twijfelachtig. Binnens
kamers vroegen geologen zich af,
welke idioot dit plan bedacht
had en wie men bereid zou vinden
om in een zoutkoepel onder de
zeebodem voor mijnwerker te
gaan spelen, als een rat in
de val.
Intussen hebben proefboringe
uitgewezen. dat zoals verwacht
geen van beide koepels in de
Noordzee aan de minimumeisen
voldoen. De ogen richten zich
dus weer naar de enige plaats
in het Nederlandse achtertuin
tje die voor kernafval in
aanmerking komt: een zoutkoe
pel in Groningen en Drenthe.
De politieke truc is gelukt,
een flinke tijdwinst. zodat
aktievoerders moe worden en
in slaap vallen. Borssele en
Dodewaard hebben weer twee
jaar door kunnen draaien.

Tabel 2 Nederland. Overzicht van ..d~ in 1981 gedumpte hoeveelheden radioaktief afval in aktiviteit en volume
uitoesplitst naar een vijfta1ontstaansbronnen.

aktiviteit per nuclidengroep in curie
radium ~-stralers ,&/(-stralers tritium en

met halve- _/(-stralers
ringstijd met ha1ve-
(0.5 jaar ringstijd<0.5 jaar

~ Onbewerkt
aktiviteit ~
in curie in m

Bewerkt

~

industrie en
industriële 0.02
research

geneeskunde 1.15

research 0.05

overheid 2.61

Borssele en
Dodewaard

LllIIIbel"s, 1981

2.0

O.g

0.1

6.7

6.8

17.9

0.1

1694.1

1.4

93.5

25.3

0.7

9.4

10

102

44

4

1704

151

280

385

20

131

+ 400

+ 500
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Dat was vooral de bedoeling 
en er is weer een mooie
stapel afval bij: De "nood
zaak" van I<ernafvalopslag
neemt toe, het verzet neemt
af, nog even duwen en de
Haagse wals heeft de provin
cie plat. Tenzij de aktievoer
ders niet over zic~ heen
laten lopen.

3) VERZET
TEGEN DUMPING

Dankzij de geslaagde akties van an
ti-kernenergietegenstanders en
greenpeace weet heel Nederland dat
ons land ook meedoet aan het ver
vuilen van de oceaan met radioak
tief materiaal. Maar omdat de anti
kernenergi.ebeweging niet duidelijk
is wat er gedumpt wordt, en wat er
moet gebeuren als er niet gedumpt
wordt. speelt de overheid (het ver
antwoordelijke ministerie van Volks
gezondheid en Milieuhygiäne) en de
kernlobby de milieuaktivisten te
gen elkaar uit: het afval mag niet
in zee. kan ook al niet in zout
koepels. dus moet het op land opge
slagen worden; dus moeten jullie
accepteren. dat het in zoutkoepels
moet. In deze redenering zitten
een paar smerige trucjes. die als
sinds het begin van de plannen
voor zoutkoepels zowel door het
ministerie als door de kernlobby
gebruikt worden om de bevolking
van de noodzaak van het gebruik
van zoutkoepels te overtuigen.
Waar Greenpeace tegen vecht, zijn
de dumpingen van radioaktief af-
val van onderzoeksinstituten,
industrieijn. ziekenhuizen en het
gewone bedrijfsafval van kern
centrales. Tabel 1 geeft een to
taal overzicht. tabel 2 laat
zien waar het Nederlandse aan-
deel in 1981 uit bestaat (over
genomen uit Ekolosie, april '82
nr. 4. 'Kernenergle. de plutonium
ekonomie. afval, dumping en ver
rijking in Almelo. fl0.; in de

knap
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boekRandel verkrijgbaar)
Wat zien we? Het grootste deel,
meer dan 90 % van de door Ne
derland gedumpte radioaktiviteit
komt uit Borssele en Dodewaard
en bestaat uit radioaktieve stof
fen die er decennia tot eeuwen
overdoen om hun radioaktiviteit
aan het milieu af te geven en
onschadelijk te worden. (N.B.
bedoeld wordt 90% van de straling,
niet van het volume van de ver
pakking. Dit laatste is uiter
aard totaal onbelangrijk)
De beste manier om dit afval
probleem op te lossen is het
niet te produceren. Als Bors
sele en Dodewaard worden stop
gezet en rookmelders met zeer
lang levende radioaktieve stof
fen (Americium, een alfastraler,
halfwaarde tijd 432 jaar:)
verboden worden, komt de jaar
lijkse produktie van radioaktief
afval alleen nog uit ziekenhui
zen en laboratoria.
Het grootste deel van die radio
aktiviteit vervalt snél (zie
tabel 2). Als dat bij de bron
gescheiden gehouden wordt van
de meer langlevende isotopen.
kan het in een bunker gestopt
en mogen de vaten, over 10 tot
50 jaar met de vuilnisman mee,
omdat de aktiviteit dan
verdwenen is. Dan blijven
de langlevers en de erfenis
van Borssele en Oodewaard (zo-
als het antmantelingsafval
van de centrales) over. De
omvang van die berg en de ra
dio-aktieve inhoud ervan is zo
danig, dat die voorlopig wel
bovengronds kan worden opge
slagen. Dan heeft deze maat
schappij decennia de tijd om
eens te bedenken hoe ze dle rot
zooi zo moet verpakken. dat de
radio-isotopen niet in ons milieu
en bij ons nageslacht terecht ko
men. Allêén dáárvoor een zout
mijn aan te leggen zou vermoedelijk
veel te duur zijn.
Ook in 1977 heeft het ministerie
van VaM het geprobeerd om de proef
boringen in de zoutkoepels te ver-

NvhN, 13-8-82
'Maatschappelijke discussie is
een lachertJe'
De Brede Maatschappelijke Dis
cussie over het energiebeleid,
die op dit ogenblik in Nederland
onder leiding van jhr. mr. M.L
de Brauw, wordt gevoerd is het
"lachertje van de eeuw". Dit
zei de directeur van de uranium
verrijkingsfabriek Urenco
in Almelo, drs. G.A. ter Bekke,
gisteravond in Avro's radio
journaal.
"Het is genoeglijk om dit circus
voorbij te zien trekken." aldus
Ter Bekke. die refereerde aan een
recent onderzoek van het centrum
voor marketinganalyses te Amster-

kopen door te zeggen, dat ~e het
ziekenhuisafval toch kwijt moes
ten. Nu te beweren. dat zoutkoepels
nodig zijn voor het afval dat niet
in de oceaan kan, is dezelfde
volksverlakkerij.
Niet alleen omdat het meeste. ge
dumpte afval niet geproduceerd
hoeft te worden. maar omdat dat
zelfde afval •.• nog maar het top
je van de ijsberg van het echte
kernafvalprobleem vormt:~~ Wat er
uit Borssele en Dodewaard de zee
in gaat. zijn alleen poetsdoeken
en radioaktief geworden staven
en instrumenten en dat soort
lompenhandel. Alles bij elkaar
zit er in het gedumpte afval 9

kilogram radioaktieve stoffen,
waarvan de meeste na 600 jaar
volledig weg zullen zijn. Wat niet
en nooit in zee gedumpt wordt zijn
de bestraalde splijtstofstaven:het
grootste afvalprobleem.Dit splij
tingsafval geeft per seconde on
geveer een miljoen keer zoveel
straling af als al het gedumpte
afval bij elkaar. Een centrale
van 1000 MW produceert per jaar
1200 kg radioaktieve stoffen.
puur afval. Een deel daarvan doet
er honderdduizenden tot miljoe
nen jaren over om zijn radioakti
viteit af te geven.
Een garantie dat er met de op
slag van dit afval nooit iets
mis zal gaan, kan geen expert ter
wereld geven. Ook met proefborin
gen en wetenschappelijk onderzoek
valt geen waterdichte garantie
te geven. dat wij ons nageslacht
niet met een onomkeerbaar schade
lijke erfenis belasten. Proefbo
ringen hebben voor dat probleem
net zoveel waarde als een bezwe
ringsritueel of een indianendans.
Ze bewijzen niets en zijn alleen
bedoeld om de opslag van kernaf
val in zoutkoepels aanvaardbaar te
maken, zodat de produktie van het
kernafval door kan blijven gaan.
Op de drentse aktiegroepen rust
een grote verantwoordelijkheid om
te zorgen. dat dat voorkomen
wordt.

dam. Daaruit blijkt dat 73 procent
van de Nederlandse bevolking niet
weet wat de Brede Maatschappelijke
Discussie inhoudt.
Volgens de Urenco-directeur is het
uitgesloten dat tot het jaar
2000 uitbreiding van kerncentrales
plaatsheeft. De capaciteit van de
elektriciteitsvoorzieningen en de
komende uitbreiding van de kolen
gestookte centrales maken een
vergroting van het kernenergie
potentieel onnodig. Bovendien moet
de warmtekrachtkoppeling in ons
land worden ontwikkeld vanwege
het hoge rendement en zal ook
windenergie een steeds groter aan
deel leveren in de energievoor
ziening. aldus Ter Bekke.



L .. Laag
MAVA .. Middel Aktief Vast Afval
H .. Hoog

AARDSE ROEM

47.100 m3

765.300 m3totaal

Gezien alle onzekerheden kan
best twee keer zoveel zijn.
Een pikant detail is dat de ge
noemde hoeveelheid afval maar
liefst vier maal zo groot is
als de heren Hamstra en Vel ze
boer van het ECN altijd beweerd
hebben. Sic transit floria
mundi (zo vergaat aardse roem').
De hoeveelheid ligt nog aan
de lage kant, omdat van
optimistische aannames is
uitgegaan. Het kan net zo goed
twee keer zoveel zijn.
Men veronderstelt dat ver~laZing
van KSA wordt toegepast. ot nu
toe gebeurt dat alleen op experi
mentele schaal in Marcou1e in
Frankrijk. en verbrokkelt het
glas vrij snel. Glas kan nl.
slecht tegen warmte. water en
zout. De glaskontainers moeten
dan ook nog verder verpakt worden:

- KSA (kernsplijtingsafval)
(eigen bereke~ing: 3

135.000 m ) 5.400 m
- Reaktorpuin van 25

kerncentrales 56.000 m3

- Ziekenhuis, laborato-
ria. indo afval van
honderd jaar

zee ongeveer 30 meter diep. Die
plaats is inmiddels in feite
al afgevallen.
- Hoe diep is de zee ter plekke
van andere zoutkoepels? 100 meter?
kun je daar een kunstmatig eiland
maken?
- Stel dat er geen enkele zoutkoe
pel geschikt is? (er schijnen
15 in aanmerking te komen). Maar
goed. laten we aannemen dat het
technisch haalbaar is. hoe pakt
men het dan aan?
Eerst wil men een verkenningsmijn
aanleggen met behulp van een
verplaatsbaar caisson-platform
konstruktie. Bij gebleken geschikt
heid legt men dan een kunstmatig
eiland aan van ca. 50 ha. Daaronder
komt dan de mijn. Die moet honderd
jaar openblijven. De aanleg van de
mijn, inklusief vooronderzoek en
verkenningsmijn, zal ca. 15 jaar
duren.
In de mijn wordt zowel het kern
splijtingsafval opgeborgen als al
het 1aag-. midde1-. en hoogradio
'aktief afval, dat nu in zee wordt
gedumpt.
Ook nog het "reaktorpuin" van alle
25 kerncentrales, na 30 jaar af
koelen. In totaal is dat sen
hoeveelheid van 765.300 m •. als
volgt verdeeld:
- LAVA/MAVA 424.000 m3

- HAVA (vastgemaakte
vloeistof) 218.400 m3

- HAVA (vast afval:
hulzen. roosters 3

e.d.) 14.400 m

KOMMENTAAR

Het vreemde is niet alleen de
opdracht voor zo'n onderzoek,
maar vooral is het verbijsterend
om te horen dat de studie uitgaat
van 25 kerncentrales, van elk
1000· Megawatt (MR'f'ën een
40-Jarlge levensduur. Je gelooft
Je elgen ogen nlet, maar het is
echt waar, zwart op duur, wit
papier.
Be studieresultaten zijn in mei
1982 aan het ECN aangeboden,
maar de kamer krijgt het wa.arschijn
lijk pas in september. Toch alvast
maar een kort kommentaar.

De studie zelf bestaat uit vier
rapporten. De voorlopige konklusie
is dat het technisch haalbaar is
en niet te duur wordt. Op bijna
elke b1d. staat echter dat er
nog verder onderzoek moet plaats
vinden. Toch weet men nu al dat
het niet te duur is. Het is dan
ook RSV, één van de grootste
nuk1eaire industrie~n in Neder
land, dat de studie heeft uitge
voerd.
Mijn voorlopige konklusie is dat
de voorlopige konklusie nogal
voorbarig is. Waarom? Omdat er
geen 25 kerncentrales ••maar nul
komen.
En verder:
- op de betreffende plaats is de

Vooruitlopend op het resultaat
van het seismisch onderzoek van
2 zoutkoepels onder de Noordzee,
heeft het ECN in december 1981
opdracht gegeven aan RSV voor
het uitvoeren van een studie
naar de bovengrondse konstruk
tie van een opbergmijn onder
de Noordzee.
Die twee zoutkoepels bevinden
zich in de blokkade L5-L7 van
het Nederlands deel van het
kontinentaal plat.
Inmiddels is gebleken dat geen
van beide zoutkoepels voldoen
aan de eisen die te voren .gesteld
waren. Toch wil men doorgaan met
nader onderzoek.
Het onderzoek maakt deel uit van
het ILONA (Integraal Landelijk
Onderzoek Nuk1eair Afval). Het
ILONA kijkt naar:
1) opslag te land (zoutkoepels),
2) opslag onder Noordzee (zoals
dit)
3) opslag in de diepzee (Madeira)
4) interimops1ag te land.
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joop boer

ERVOLG S.EP.URA.NIUI,__

groter volume. Ook 'vergeet' men
voor het gemak. dat wij tezijner
tijd ook 'ons' deel van de (hoog
radioaktieve) opwerkingsfabriek
zelf terug krijgen. zoals in
de 'geheime' kontrakten met
La Haque en Windscale staat.

TOT 2100
Als kriterium in de VS geldt dat
er in de buurt van de zoutkoepel
geen delfstoffen mogen voorkomen.
(die kunnen nl. ooit eens ge
dolven worden - vreemde verras
singen krijg je dan). Aan dat
kriterium voldoen de Noordzee
zoutkoepels in elk geval niet.
Bijna elk blok in de Noorzee is
in elk geval niet toegewezen voor
opsporing en/of winni.ng van
olie &gas. en er is al op
150 plaatsen gas/olie aangetrof
fen. In de betreffende blokken
L5-L7 bevinden zich zelfs
al 2 winningsplatforms: en een
pijpleiding. Zoals o.a. in
Limburg en Groningen bekend is.
kan winning van kolen. olie
en gas bodemverzakking veroor
zaken. Met alle risiko's voor
scheuren in de zoutkoepels.
Dan kan je inderdaad net zo
goed dumpen. Nog goedkoper
ook. Wat de kosten betreft. als
je alle bedragen en aannames
optelt en becijfers kom je uit
op I 3 à I 10 miljard gulden.
Maar dat kan nog wel meer worden.
Zonder echter verder naar de
rapporten te kijken. blijft
het meest opvallende het
uitgangspunt van 25 kerncentrales
Het typeert hoe &waaraan de
atoomlobby denkt (bijv. 25
reaktaren voor RSV). Werkelijk
onvoorstelbaar. voor ons tenminste.
De atoomlobby stelt zich dat
als volgt voor. denk ik.
"Tussen 1985 en 1990 neemt
een (CDA-VVD?) kabinet (met
kamermeerderheid) het besluit
om vanaf ca. 1990 elk jaar 1
kerncentrale te bouwen. In de
BMD heeft men overtuigend aange
toond. hoopt men. dat kernenergie
het goedkoopst is (goed voor
industrle en werkgelegenheid).
het schoonst en het veiligst is.
Rond 2000 is dan de eerste
kerncentrale klaar. en in 2025
de 25e kerncentrale.
In 2065 zijn ze allemaal stilge
legd en rond 2095 allemaal af
gebroken. In 2100 wordt de mijn
dan afgelosten.
Dat is trouwens nog zoiets:
men wil de mijn definitief
afsluiten. terwiJl tot nu
toe gezegd werd dat zo'n mijn
toegankelijk moest blijven
voor kontrole en voor het
geval dat er een betere oplossing
wordt ontdekt. Dat hoeft blijk
baar niet meer. en dat kan dan
ntet meer.
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BUITENLAND
De kerncentrales zorgen voor
de basislast van de elektrici
teit (gelijk aan de minimale
vraag); ko1en-. gas- en windcen
trales zorgen voor de rest.
Die zijn wat makkelijker aan-
en uit te schakelen. Maar voor
basislast alleen zijn geen 25
kerncentrales nodig. hoogstens
vijf stuks.
Het is daarom waarschijnlijk dat
er ook aan buitenlandse kerncen
trales wordt gedacht.
Daarvoor komen België en
Zwitserland onze huidige dum
pingspartners. het meest in
aanmerking. Beide landen
hebben nu 5 kerncentrales. en
over 10 jaar zullen ze er elk
waarschijnlijk 10 hebben. Dat
maakt 20. Nederland bouwt dan

In de vorige Atoomalarm stond al
iets over 400 ton uranium. die de
SEP alvast gekocht had voor de ko
mende. derde. kerncentrale. DAt
vonden ze nog niet genoeg. In 1981
is er weer 100 ton uranium bij ge
kocht. voor maar 125 miljoen. dat
is f 250.= per kilo. De huidige
marktprijs ligt bij 1150.=. de
markt is namelijk ingezakt. De
laatste 2 jaar is er bijna twee
maal zoveel geproduceerd als no
dig was.
De SEP weet nog niet wanneer die
kerncentrale gebouwd wordt. In hun
jaarverslag - gratis aan te vragen
staat: .. Gebruik zal eerst op lan
gere termijn plaatsvinden".
Uit een telefoongesprek blijkt, dat
al het uranium in Niger wordt ge
kocht. In Engeland laat men het
uranium in uraniumhexaf1uoride om
zetten ~ de enige gasvormige ura-

tussen 1985 en 2000 5 kerncen
trales. Rond ben je.
Het uitgangspunt van 25 kern
centrales wordt zo heel wat
aannemelijker. ,
Uit kostenoogpunt vooral biedt
het grote voordelen.
Zelfs al zou het 10 miljard
gulden gaan kosten. dan is de
Nederlandse bijdrage maar 5/25
x 10 =2 miljard gulden.
Hierover wordt in de studie
niets gezegd. Het is gebruike
lijk bij het aanbieden van een
studie aan de Kamer. dat de
Regering tegelijk haar stand
punt erover bekend maakt. Dat
kan nog voor vertraging zorgen.

Uweet inmiddels waar u aan toe
bent: RSV zoekt het voor u uit.
samen met ECN (Petten) en Econo
mische Zaken. Ook de funktie
van de BMD is nu duidelijker.

niumverbinding die er bestaat.
Dat is nodig om het te verrijken.
Verrijkingskontrakten zijn ook al
getekend, niet met de UCN. maar

. met de Verenigde Staten. terwijl
de UCN zit te snakken naar kon
trakten. Zijn die soms goedko
per? Dat wel. maar toch heeft
de SEP een miskleun gemaakt. Ze
betalen wel volgens kontrakt.
maar er wordt nog niet verrijkt.
Dat schijnt pas kort voor gebruik.
te gebeuren.
In 1981 kostte die verrijking
ruim 110 miljoen.
De rest van het kontrakt gaat
nog f 320 miljoen kosten. Ver
der zijn er nog de jaarlijkse
rentekosten ä I 12 miljoen.
Daar kan de SEP heel wat wind
moelens voor bouwen. of subsi
die geven aan windmilenkopers,
of hun tarieven verlagen.
Meneer Philip van de SEP had
het erover. dat het nog altijd
voor Borssele en Dodewaard ge
bruikt kon worden. of doorver
kocht aan het buitenland, als
de prijzen weer aantrokken.

Ed. Bij SEP/KEMA/GKN/AI gratis
aan te vragen:
- Elektriciteit in Nederland.
- E1ektricieteitsP1an 86 /87
- Jaarverslag SEP + Aanvullend

jaarverslag + Sociaal Jaar
verslag

-Idem voor: VEEN, KEMA en GKN
- het blaadje Interformatie

tel. 085-157057
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jan brinks
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In Lingen is met de bouwwerkzaamheden begonnen van de 1300
Megawatt kerncentrale Emsland I. Op 10 augustus 1982 werd
bekend. dat op de 18e van diezelfde maand de verlening van
d~.eerste deelvergunning zou worden gepubliceerd. Onmiddel
llJk na de 18~ werd.~et de bouw (het maken van omheiningen)
begonnen. Onm1ddell1Jk na de 11e al kwamen er akties tegen
d~ ~ouw op gang. Van de 'BOrgerinitiativen tegen atoomener
gle uit het Emsland zullen twee mensen in beroep gaan tegen
de vergunningverlening en middels een proces proberen de
bouw te doen stilleggen. Een burger uit Nederland zal. on
dersteund door het Twentse Komitee 'Burgerinspraak over de
grens' in Dui!~land gaan procederen tegen het feit dat hij
(en net als h1J. alle andere ~ederlanders) geen inspraak
recht had bij de vergunningenprocedure.
Deze zomer is in de Bondsrepubliek voor het eerst sinds
vijf jaar (:) weer een begin gemaakt met de bouw van nieu
we kerncentrales. Onder de naam 'Baulinie '80' zijn nu bo
vendien de ontwerpen van nieuwe kerncentrales gestandaardi
seerd. waardoor sneller vergunningen zullen afkomen. Het
eerste 'Konvoi' van drie kerncentrales bestaat uit: Isar 11
!n Beieren. waarvoor in juli de eerste {deel-)bouwvergunning
~s verleend; het Kernkraftwerk Emsland (Lingen) en Biblis-C
1n Hessen. waarvoor in de herfst de vergunningverlening
wordt verwacht. .
Een gevoelige klap voor de tegenstanders van kernenergie.

Eerste protestakties in Lingen
Eén dag na de bekendmaking van
de eerste bouwvergunning voor de
nieuwe atoomcentrale bij Lingen.
kwam het op 11 augustus tot de eers
te protestaktie. Circa 150 demon
stranten versperden 's middags de
zuidelijke uitvalsweg van Lingen.
ter hoogte van de afrit naar de
oude atoomcentrale. Verscheidene
deelnemers waren in witte kledij ge
stoken. De tegengehouden bestuurders
werd meegedeeld dat het hier ging
om een oefening voor een atoomon
geval. Zij kregen enkele mededelin
gen en 'jodium'-tabletten. Eén
voor één werden de-bestuurders
doorgelaten. Hun reakties varieer
den van instemming en zakelijke dis
kussie tot het inrijden op demon
stranten. De 50 à 60 gereedstaan-
de politieagenten grepen niet in.
Na ongeveer drie kwartier werd de
aktie voortgezet in de vorm van
een demonstratie richting binnen
stad. waarbij op twee plaatsen
onderweg kruizingen werden geblok
keerd. In het eerste geval. na-
dat zich gelijk grote files ge
vormd hadden. zorgde de politie
met behulp van honden voor ont
ruiming. In het tweede geval
verlieten de demonstranten de
kruizing kort voor de politie
zou ingrijpen. De protesttocht
eindigde op het Lingener markt
plein.
Bussmann

9AUGUSTUS
Een oproep aan alle anti-kernenergiegroepen

Beste vrienden.
Zeer binnenkort zal de minister
van Sociale Zaken van Nedersaksen
officieel de eerste bouwvergunning
voor de tweede kerncentrale bij Lin
gen gaan verlenen. De BUrgerinitia
tiven uit het Emsland hebben voor
de tijd daarna een serie akties
voorzien. waarbij jullie hulp nood
zakelijk is. Dit alles onder het
motto: 'vele speldeprikken kan
zelfs de beste reaktor niet weer
staan'
Na het bekendmaken van de eerste
deelvergunning willen wij. zo
lang als het vol te houden is, da
gelijks (van ca. 16.30 tot 17.30)
met mogelijk veel mensen samen
komen op het marktplein in het
centrum van LIngen en zwijgen uit
protest. Borden en spandoeken kun
nen de bedoeling duidelijkers ma
ken.
Voorlopig zal steeds één van de
samenwerkende groepen uit het Ems
land het protest-zwijgen voor
haar rekening nemen, maar spoedig
izijn wi,; op jullie hulp aangewe
Groepen, liefst 10 mensen of meer
die mee willen doen, moeten zich •
even in verbinding stellen met
ondervenmeld adres.

ChUss.
Werner Bussmann
Gartenstrasse 53
D. 4478 Geeste 3
tel. 09 - 49/5907/545

12 AUGUSTUS

21 AUGUSTUS
Toegangen tot bouwplaats geblok
keerd
Ongeveer 200 à 250 atoomenergiete
genstanders blokkeerden deze zater
dag op drie plaatsen de toegangen
tot de bouwplaats van de tweede
atoomcentrale bij Lingen. In te
genstelling tot de protestaktie
van 11 augustus greep nu de klaar
staande politie onmiddelijk in om
de toegangen weer vrij te maken.
Speciaal bij de hoofdpoort kwam
het daarbij tot schenmutselingen.
De demonstranten. die zich vreed
zaam gedroegen. moesten op een
moment tegen een graafmachine
aankijken. waarmee tevergeefs
werd geprobeerd hen te verdrij
ven. De politie. die van twee
kanten opereerde. wilde konstant
individuele demonstranten eruit
pikken. hetgeen echter niet ge
lukte. Eén demonstrante kreeg
een schop van een politielaars
tegen het hoofd; zij moest zich
in het ziekenhuis van Lingen on
der behandeling stellen. Een
ander kreeg een trap in het on
derlichaam. In het verloop van
de ontruiming. die de demonstran
ten ondanks het politieoptreden
gedisciplineerd doorstonden, wer
den vijf mensen door de politie
vastgenomen en aan de Kriminalpo
lizei overgeleverd. Na korte tijd
echter werden zij weer vrijgelaten
en opgewacht door meegekomen demon
stranten.
De ontruiming van de beide andere
blokkadeplaatsen verliep ongeveer
gelijk. maar minder gewelddadig.
Gescheurde kleren en blauwe plek
ken bleven wel als herinnering o
ver. Eén politieman gooide een tak
voor één van de blokkeerders. brak
die tak in tweeën en zei daarbij:
'stel je nou eens voor dat dit jouw
been was'.
Demonstranten hadden de indruk dat
sommige politiemannen blijkbaar
'Gorleven-ervaring' hadden. Het be
zonnen optreden van de plaatselij
ke kommandant leidde er gelukkig
toe. dat nièts ernstigers gebeurde.
De Bürgerinitiativen uit het Ems
land zijn geschokt en verontwaardigd
over het brute optreden van enkele
politiemensen tegenover geweldloze
demonstranten.
Met zekerheid is er van uit te gaan
dat de aktie van vandaag niet de
laatste geweest zal zijn. Ook zal
tegelijkertijd op het juridische
vlak aktie ondernomen worden. En
voorts staan dag na dag leden van
Bürgerinitiativen zwijgend uit pro
test op het marktplein in Lingen.



Het proces van de Bürgerinitiativen uit het Ems
land tegen de vergunningverlening gaat verschrik
kelijk veel geld kosten. Een ieder kan met zijn
of haar girorekening rechtstreeks geld overmaken
naar hun rechthulpfonds. Hierbij een voorbeeld
van zo'n overschrijving. Vermeldt u wel even op
de buitenkant van de giro-envelop: 'buitenland'
of ' Bondsrepubliek Duitsland'.

~::~rek. 50184-305

PsA Hannover
naam: Volksbank Bawinkel
adres: -
plaats: Bawinkel (Ems land) BRD

PROCES OVER
INSPRAAK

Een uit Denekamp afkomsti; lid
van het Twentse komitee ii urger
1"spraak over de srens ii za1 Qáan
srocederen te~n e regerlng van
e deelstaatdersaksen vanwé e
e el at lJ evena s le ere
e er an er een 0 lClee ln

seraa rec t ee lJ e vergun
nln en rocedure voor de kerncen
ra e e ln en Zle 00 e vorl-
e tooma árm •

Gekozen is voor een inwoner van
de gemeente Denekamp aangezien in
deze gemeente de mensen binnen
een straal van 25 kilometer van
de bouwplaats van de nieuwe kern
centrale wonen. Belachelijk ge
noeg beschouwen de Duitse autori
teiten 25 km. blijkbaar als de
grootse afstand waarover een
kerncentrale eventueel nog scha
delijke effekten zou kunnen af
werpen: Argumenten van verder dan
25 km. van kerncentrales wonende
mensen worden door Duitse recht
banken (echter niet op hoorzit
tingen) naast zich neer gelegd.
Voor Nederlandse overheidslicha
men is het helemaal zinloos te
gen de beperkte inspraakmoge1ijk
heden te procederen. Wel zouden
zij de Denekamper financieel kun
nen ondersteunen in de te maken
kosten.
Het komitée "Burgerinspraak"
heeft daarom de provincies "Dren
the. Overijssel en Gelderland en
de gewestraad Twente alk om een
garantiesubsidie van 12000.-- ge
vraagd. De provincie Overijssel
en het gewest Twente hebben dit
verzoek reeds afgewezen en ver
wacht wordt dat provinciale sta
ten van Drenthe en van Gelder
land binnenkort ook negatief zul
len reageren. Het komitee pro
beert nu een beroep te doen op
andere instanties.

mededelillfen:
für Rechtshil e
fond Ems 1and
Konto-nummer

3089

KONVOOI ER DOOR
Hannover, Lingen.
De minister van sociale zaken van
Westduitse deelstaat Nedersaksen
heeft op 10 augustus de eerste
deelvergunning bekend gemaakt voor
de bouw van de 1300-MW kerncentrale
emsland I bij Lingen.
Het ligt in de bedoeling de cen
trale aan het eind van de jaren
tachtig in gebruik te nemen. Oe
eerste deelvergunning ( Teilerrich
tingsgenehmiging) omvat goedkeuring
van de vestigingsplaats en van het
ontwerp van de installatie. als
mede toestemming voor het bouwen
van de belangrijkste onderdelen
van de centrale. waaronder een 152
meter hoge koeltoren.
Met deze vergunningverlening zijn
alle meer dan 20.000 ingebrachte
bezwaren. voorzover deze ontvanke
lijk waren. voor ongegrond ver
klaard. De duizenden Nederlandse
bezwaarschriften daaronder zijn
niet in offici~le behandeling ge
nomen (zij waren niet-ontvankelijk
in de ogen van de Duitse bestuur
ders).
In februari 1982 had minister Baum
van de Bondsregering in Bonn geäist
dat in de drie Baulinie-80 centra
les een extra noodkoelsysteem (een
sproei systeem tussen reaktorkern en
koepelwand) zou worden aangebracht.
Hierop reageerden de energiebedrij
ven met het dreigement de kerncen
trales dan maar niet te bouwen om
dat deze te duur zouden worden. Mi
nister Baum is voor hen gezwicht en
heeft in juni deze eis laten ver
vallen.
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KRANTENLEED
Lingen. mei 1982 (Atomexpress.
augus tus '82)
Een vertegenwoordiger van het mi
nisterie van sociale zaken van
Nedersaksen deelde mee dat uitge
zien kan worden naar de vergun
ningaanvraag voor nog een kern
centrale van het type Bau1inie-80
in het Emsland en wel bij Meppen,
dat 20 km. ten noorden van Lingen
ligt.
Tevens deelde deze persoon mee
dat voor de mogelijke 'sloop' van
de reeds jaren stilliggende oude
kerncentrale bij Lingen gerekend
kan worden op ondersteuning door
de E.G •• Dit aangezien het hier
een demonstratieprojekt kan be
treffen voor ontmanteling van
een kerncentrale.

Mainz. juli '82 (dpa)
De 'Deutsche Gesellschaft fUr
die Wiederaufarbeitung von Kern
brenstoffen' (DWK) heeft bij de
deelstaatregering van Rheinland
Pfaltz in Mainz een aanvraag in
gediend om bij Kaisersesch in
de Landkreis Cochem-Zel1 een
opwerkingsfabriek te mogen bou
wen.

Bonn. juli '82 (AP)
Oe zoutkoepel van Gorleben aan de
grp.ns van Nedersaksen met de DDR
zal verder worden onderzocht op
zijn geschiktheid als definitie
ve opslagplaats voor kernsplij
tingsafval. Dit gebeurt. alhoewel
professor K1aus Duphorn. geoloog
te Kiel. in een officieel advies
aan de regering. de zoutkoepel
van Gorleben totaal ongeschikt
achtte. Ouphorn adviseerde de
regering één of meer andere van
de vele zoutkoepels in het noor
den van de bondsrepubliek te
gaan onderzoeken.

Darmstadt. juli '82
Nadat reeds verscheidene plaat
Sen de revue zijn gepasseerd.
waar in de deelstaat Hessen een
opwerkingsfabriek moest verrij
zen en waar overal groot verzet
ontstond, is het noodlot dOOr
de SPD-FDP-regering van Hessen
uiteindelijk gelegd bij de
plaats Frankenberg-Wangershau
sen.

Lingen. (NvhN. DGP, 27-8-82)
Exxon Nuclear Gmbh te Lingen (on
derdeel van Esso) heeft vergun
ning aangevraagd tot het verande
ren en uitbreiden van de bestaan
de fabriek voor het produceren
van brandstofstaven voor kerncen
trales te Lingen .
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herman blom
BROKDORF
I
De tweede massale blokkade van de
Dodewaard-centrale bracht veel
onrust teweeg bij de Nederlandse
overheid. Ed van Thijn, Geertsema,
GQldberg en Feijlbrief deden alle
moeite om de tegenstanders van
kernenergie de grond in te trappen.
Dit gebeurde met de inzet van een
kolossaal politieapparaat. En
wie kregen de schuld natuurlijk:
mensen die een geweldloze blokka
de rondom Dodewaard maakten.
Tijdens de beruchte Arnhemse
processen werden 14 aktievoer-
ders veroordeeld tot hoge boetes
en voorwaardelijke gevangenis
straffen. Zij werden verdacht
van 'openbare geweldpleging' en
zelfs 'zware mishandeling'. Een
dergelijke verdraaiing van de
werkelijke gang van zaken vond
ook plaats in de BRD na de beken
de Brockdorf-demonstratie van
28 februari 1981. Ook hier deed
de overheid alle moeite on haar
gewelddadige en provocerende
inzet van zwaarbewapende politie
en legereenheden te rechtvaardigen.
Wegens vermeende pogingen tot
doodslag van een politieagent
werden Michael Dufke en Markus
Nohr op 13 mei 1982 tot respec
tievelijk 5,5 en 3 jaar gevange
nisstraf veroordeeld. Een rekon
struktie van de gang van zaken
tijdens en na de demonstratie.

DEMONSTRATIE
Op 28 februarie 1981 demonstreer
den meer dan 100.000 mensen te
gen de bouw van de Brockdorf
kerncentrale. Enkele dagen daar
voor werd de demonstratie verbo
den dOor een lokale rechtbank.
Politici hadden een overtreding
van het demonstreerverbod vante
voren al als zwaar krimineel
afgeschilderd. Toegangswegen tot
de direkte omgeving van de
bouwplaats waren afqezet.
Na meer dan 10 km in een ijzige
kou te hebben gelopen bereikten
op die zaterdag de voorste groe
pen van de demonstratie toch de
bouwplaats. Met waterkanonnen,
helikopters, traangas en pantser
wagens gingen de politie en speci
ale legereenheden de demonstratie
op meerdere plaatsen te lijf.
De demonstranten moesten uit de
buurt van het gewraakte bouw
terrein worden gehouden.
Rolf SchUtt bezitte met andere
leden van de 'Sondereinsaztkomman
do der Polizei (SEK)' één van de
waterkanonnen. Helemaal 'begeis
tert' van zijn nobele taak was
hij zozeer verdiept in de jacht

op de demonstratie dat hij zich
ongemerkt isoleerde van zijn
kollega's. Hij vergat over een
vijf meter brede sloot te
springen en belandde in het water.
Zijn kollega's waren inmiddels
teruggekeerd. Schütte werd
dOOr demonstranten naar hun
eigen EHBO gebracht en vandaar
met een helikopter naar het
ziekenhuis vervoerd. Diagnose
daar: niets aan de hand, geen
verwond ingen ~

Nadien berichtte de politie
van een gijzeling van Schütte
door de demonstranten. Twee
weken na de demonstratie
stond de SEK-kommandant
beschreven als levensgevaarlijk
gewond. De klopjacht op de
vermeende daders kon beginnen.
Thobies Heldt, fotograaf van
het boulevardblad 'Hamburger
Abendb1att' fotografeerde de
gang van zaken bij de sloot.
Hij verkocht enkele van zijn
foto's aan het 'Abendb1att'
en aan de 'Stern'. Deze foto's
leidden tot de gevangenname
en veroordeling van Michael
Duff en Markus Mohr. Michael
werd vanaf 31 maart 1981 vast
gezet in 'Untersuchungshaft'
op beschuldiging van poging
tot doodslag. Hij zat dus bij
zijn veroordeling al meer dan
een jaar in voorlopige hechte
nis. Gedurende die tijd kreeg
hij een 'bijzondere behandeling'.
Dat zijn post werd verhinderd was
nog het minste.

HET PROCES
De voortdurende kriminalisering van
kernenergie-tegenstanders door de
autoriteiten moest als het ware
kracht worden bijgezet tijdens dit
Brockdorf-proces. Namens de gehele
beweging werden Michae1 en Markus
veroordeeld.
De bewijslast tegen Michael en
Markus was zeer gering. Ze werden
ervan beschuldigd een gevaa.rl ijke
lichamelijke verwonding te hebben
toegebracht. Als bewijs daartoe
gold de 'Stern'-foto. Michae1 en
Markus zouden 'gemeinschaftlich
handelend" met een schop SchUtt
hebben geslagen. En wel met de
bedoeling om hem levensgevaarlijk
te verwonden. Ondanks het feit
dat slechts een schrammetje zicht
baar was tijdens de procesvaerlng
bleef de staatsadvocaat Wiederwalt
bij zijn beschuldiging.
Inderdaad kreeg de SEZ-kommandant
enige klappen nadat hij door
demonstranten uit het slootwater

was getrokken. Daar bleef het
echter bij. SchUtt werd door
anderen in bescherming genomen
en naar de eigen, EHBO-post gebracht
om te worden verzorgd.
Dat Michael en Markus ook op de
foto voorkomen is nog maar de vraag.
Zij werden opgespoord na anonieme
tips en dubieuze bewijzen. Voor
de juistheid van deze analyse heeft
het Bundeskrimina1amt een vreemd
soortig bewijs. Bij alle vorige
identificaties zijn de betreffende
personen ook werkelijk veroordeeld.
Michael werd al snel schuldig be
vonden. Dat kostte rechter Sellmann
weinig woorden. Met Markus lag het
iets gekompliceerder: hij was ten
tijde van de demonstratie nog 18
jaar en dus minderjarig. Over hem
werd een jeugdrechter geraadpleegd.
Een winkelier getuigde tegen Markus
en beweerde dat hij Markus een schop
had verkocht. Zijn geloofwaardig
heid werd trouwens door velen
zeer betwijfeld vanwege de merkwaar
dige geheugenstoornissen in zijn
verhaal.
Het meisje waarmee Markus mee
1ifte naar de demonstratie her
riep tijdens het proces haar
aanvankelijke getuigenverkla-
ring tegen Markus. Zij verklaar
de dat ze onder druk tegen
Markus had getuigd. De rechter
wilde echter per sé vasthouden
aan wat al op papier stond.
En de aanklager van Markus
voegde er aantoe: "Geben sie
doch zu, dass Sie den M6rder
Markus Mohr kennen". Vantevoren
stond alvast dat Markus tot moor
denaar zou worden verklaard.
De SEZ-komm~ndant Schütt werd
niet verwond. Toch verklaarde
de rechter bij zijn uitspraak
dat niet het feitelijke ge
beuren, maar de achterliggende
bedoelingen van belang waren.
Wanneer Markus en Michael
met een schop en knuppel
zwaaiden dan was dat op zich al
voldoende bewijs, dat zij zware
zware verwondingen niet uitsloten.
Kortom: poging tot doodslag of
op zijn minst zware mishandeling.

MOORDENAARS
Michael en Markus werden geduren
de het proces geobserveerd door
psychiaters. Voor hun stond vast
dat zij met potentiële moorde
naars te doen hadden. Bij Michael
konstateerden ze dat hij na 14
maanden gevangenisstraf nog steeds
niet was veranderd in zijn 'Band
ungslBsigkeiten gegenUber staat
lichen Ordnungsprinzipien und Ge
setzen'. Men betitelde hem als
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ENERGIETHEATER
INL:085-4Z7843

'parasoz1al bzw di ssozial' .
Zo'n persoonl i jkheid zou zeker
in staat zi jn om ook we rke lijk
ielllaJld te vereoer een of zwaar
te verwonden. In Mi chael 's af
wijkende gedrag zou een meer 
jarige gevangenisstraf ook geen
verandering kunnen brengen.
Het psychiatri sch rappor t van
Markus was i ets minder eenzi j 
dig. Voor hem was er nog hoop.
Eigenli j ks 'habe Markus ketne
lust am Krawall '. In zijn
jeugdi ge emotionaliteit kende
hij nog geen onder scheid tu ssen
demokrat ie en anarchi e .
Michael daarentegen werd bestem
peld als fundamenteel infantiel ,
agressief. onreal isti sch. asociaal
en anarch istisch. Voor Mfchael
dus geen respi jt.
Markus had j uist een ' per sönl ich
keitsfremde' daad gepleegd.
Voor zijn toe komst had de psychi 
ater nog geen prognose .
Het proces duurde 55 dagen, waar
van slecht s 15 met open deuren.
Op 13 mei werd het vonnis uitge
sproken: 5 jaar voor Michael en
3,5 jaar voor Markus . Ter recht
vaardig ing van zijn besluit hield
rechter Sellmann een betoog waar
in de daden van Mi chael en Markus
als zwaar krimineel werden beti
teld . Verzet tegen het verbod
om te demonstreren moest zwaar
bestraft worden. Over het probleem
van de kernenerg ie repte de
rechter met geen woord .
Michael werd zonder enig pardon
veroordeeld tot een vri jheidsstraf
Markus kreeg 2. 5 jaar minder.
De jeugdrechter had vier weken
tegen hem geeht vanwege de
gebrekkige bewij slast . Desondanks
vond de rechter dat alleen door
een lange vr i j hei dss t raf Markus
'erzieheri sche Hilfe ' zou kunnen
krijgen. Hij kon de opvatting
van de aanklager, dat Markus
zeker geen gangster zou wor den
niet delen .
Donderdag 8 j uli werd Markus
vrijgelaten. Mi chael zal hoogst
waarschi jnlijk nog lang niet vrij
komen. Er hangen Markus nog een
aanta 1 verdere represe i11es boven
het hoofd: hi j moet een hoge
boete betalen en de helft van
de proces kosten .
Aktie i s nodig . Schr ij f brieven
naar Michael , ver los hem uit
zijn holatie:
Michael Dutfke
Justizvollzugsanstalt
Boostetterstrasse 30
2250 NeumUnster
BRD
Stuur een kopie naar zi j n advokaat
G. Dahch
Gröpe11nger Heerstrasse 261a
28000 Bremen
Bronnen:
- Berliner Tageszeitung 9 mei
19B2 en 17 mei 1982.
- AtomExpress, Augustus 1982.
- Prozessfnfo zu den Brockdorf-
prozessen. j uli 1982, Hamburg .
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TRUC: B.M.D.
Het Energietheater uit Arnhem trad
fn het kader van de 'karavaan tegen
kernenergie' in Groningen op.Door
het cirkus-orke st begeleid gaan
Energica en de Clown de truc met
de zaag doen.
Net op het punt. dat de cl own door
midden gezaagd wordt. kOlllt de mi
nisterpresident op z'n racefiets
voorbij . Dat heeft voor het ctr
kus veel gevolgen . Het doorzaag
nllJlller wordt verva ngen door een
veel grotere truc,'de truc van de
brede maatschappelijke discussie' .
De truc 'waar u wordt belazerd.
waar u zelf bi j staa t' . De clown
de enige dfe door heeft hoe ge
vaarlijk kernenergie is . wordt
op st raat gezet . Iemand uit het
publiek vindt . dat gezeur over
kernenergi e in de vakantie maar

niks . Hij zirl9t het lied (zi j
het vrij vals) 'bruin worden .
bruin worden'. Dat is het enig
ste wat hij belangri jk vindt .
De rest van het publiek geluk
kig niet. zodat hij af ecet
taaien. De truc met de BHD werkt
inderdaad. We werden net al s in
het echt belazerd. waar we bij
stonden. Gelukkig weet de Clown
zijn vroegere partner . Energica .
nog te overtuigen VAn het gevaar
van kernenergie . Als hij verteld
heeft . dat kindertjes nooit meer
vrij kunnen spelen , omdat je 
zoals je i n Arnhem bij de Kema
ziet - nooft weet waar straling
zit en waar niet. Energica wl1
het weer goed maken en dus doen
ze de truc weer met de zaag. Het
sl acht of fer is de min ister-pre
si dent . Hij wordt door midden
gezaagd en niet meer i n elkaar
gezet . Daardoor is al l es opge
los t en is iedereen weer bli j .



KALKAR DEMO ·2 OKTDBE
Het Nederlandse bedrijfsleven
draagt ook haar steentje bij aan
de bouw van de snelle kweekreak
tor te Kalkar. Nederlandse be
drijven leveren onderdelen en
hebben onderzoeksprogramma's ge
daan waarin de verschillende on
derdelen van de Natrium Technolo
gie getest werden. Onlangs zijn
er een paar dingen gebeurt: de
regering 'heeft de financiering
van het zogeheten Vervolgprogram
B1a Natriumtechnologie stopgezet.
Daarin werd gewerkt aan de tweede
generatie 'Snelle kweekreaktoren:
De regering wil niet meer voor
90% van de kosten opdraaien en
het bedrijfsleven (RSV, VMF
Stork) verdient er minder aan dan
verwacht.
Een tweede gebeurtenis: Neratom,
een industrieel consortium van
RSV, VMF-Stork en Comprimo bv.,
dat een grote rol speelde in de
industri~le ontwikkeling van
kernenergie wordt ontmanteld.
Verenigde machinefabrieken Stork
zal zich hoofdzakelijk met de ke
telbouw blijven bezighouden ter
wijl De Schelde (deel van 't Rijn
Schelde-Verolme concern) doorgaat
met het vervaardigen van kompo
nenten voor kernenergie-installa
ties. Op zich verandert er daar
door niet zoveel. Een feit blijft
dat Neratom nog zal zorgen voor
de voltooiing van Kalkar. Van de
ze op plutonium werkende reaktor

In dit boek beschrijft Erik van
der Hoeven hoe de situatie
waarin Nederland zich bevindt is:
weinig ruimte. een kwetsbaar
milieu en weinig grondstoffen.
Deze omstandigheden kunnen een
stimulans vormen voor het ont
wikkelen van milieu-vriende
lijke ruimte- en energiebespa
rende technologieän. Op deze
manier bestaat er geen strijdig
heid tussen milieu en ekonomie.

moet nog ongeveer een derde van
het Nederlandse aandeel uitge
voerd wO.rden.
De regering heeft een tijdje ge
leden besloten alle verplichtin
gen, die voortkomen uit dit pro
jekt na te komen. Ook Belgil!
heeft al toegezegd, ondanks het
feit dat de kosten vele malen ho
ger uitvielen dan verwacht. De
bouw ondervindt om de haverklap
vertraging (Hoe zou dat nu ko
men ?) en het toegepaste principe
is nu al achterhaald. De bijdrage
van Nederland is wel gebonden aan
een onkostenplafond. Meer dan
een bepaald bedrag stelt de rege
ring niet beschikbaar.
Niet alleen in Nederland zijn er
diskussies over het wel of niet
doórgaan met dit bij voorbaat al
failliete projekt. In Duitsland
zijn er ook tegenstrijdige menin
gen. Eind oktober zal het duitse
parlement een beslissing nemen.
Het is van het grootste belang
dat er bij de demonstratie bij
Kalkar op 2 oktober zoveel móge
lijk mensen zijn. Het is de laat
stekeer voor eind oktober dat wij
onze mening duidelijk kunnen ma
ken. Voor die dag zijn er 'teil
abrissgenehmigungen' uitgegeven.
Beetje bij beetje moet er een
stukje van afgeknabbeld worden.
is het niet materieel dan heeft
het in ieder geval wel effekt op
het moreel van 'Bundesregerung

Milieu-, ruimte- en energiebe
sparende technologieën leiden
dan tot innovaties die nieuwe
werkgelegenheid en nieuwe export
opleveren.
Als voorwaarde daarvoor ziet hij
een kleinschaliger ekonomie die
flexibeler is en sneller inno
vaties door kan voeren. Groot~

schalige bedrijven reageren
veel trager en door de lange
plan periodes is overkapaciteit
zoals bijv. bij elektriciteits
centrales een niet te voorkomen
probleem.
De uitbreiding van het centrale
park. met name kolencentrales,
gaat zo snel dat innovaties en
nieuwe projekten geen kans
krijgen. Ook hier is grootscha
ligheid en centralisatie troef.
Hij onderstreept het belang van
ondernemingslust en vernieuwings
zin voortkomend uit de achterstand
die wij. op dit gebied hebben
t.o.V. Japan bijv.

und Atomlobby' •
Pas geleden heeft een van de me
dewerkers bij de bouw van de
'Schnelle BrUter' toegegeven dat
de centrale wel degelijk zou kun
nen ontploffen. Tot nu toe is dat
altijd ontkend.
Kalkar ligt maar een kilometer of
twintig van de Nederlandse grens.
dichterbij dan je denkt.
De organisatie van de demonstra
tie is al in volle gang. De ei
sen zij duidelijk:
--stoppen met de bouw en een zo
spoedig mogelijke afbraak.
--de nederlandse regering moet
zich financieel en industrieel
terugtrekken.

Om 9 uur is het verzamelen in
Arnhem op de Utrechtseweg tegen
over het KEMA-terrein.
10 uur: vertrek in konvooi naar
Kalkar.
13 uur: demonstratie van het
marktplein in Kalkar naar de
snelle kweekreaktor. Afsluiten
de manifestatie op het land van
Boer Maas.
Voor meer informatie:
Sekretariaat 'Stop Kalkar'
Postbus 1357
Nijmegen
tel 080-220960 (alleen op woens
dagmi ddag )•

Hij konstateert dat de overheid
achterblijft met normen stellen
en het kreëren van een koopkrach
tige vraag naar kollektieve
goederen (bijv. openbaar vervoer.
stadsverwarming).
Verder komen besluitvormingsstruk
turen, grondstoffenproblemen en
de positie van de derde wereld
aan de orde.
Het verhaal zit goed in elkaar.
maar wat ontbreekt is een be
schrijving van de-problemen die
een kleinschaliger en milieuvrien
delijker bedrijfje ontmoeten zal.
Hoe financieer je zoiets en
breng je je produkten op de markt?
Alles is gericht op kapitaalkrach
tige bedrijven die eventueel ver
liesgevende onderzoeken wel over
leven.
HQe zetten wij onze achterstand om
in een voorsprong, het zal tijd
en moeite kosten maar op de lange
termijn is het lonend.
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VREDESKAMP DRENTE oene zwittink

Op 10 een 11 juli j.l. organi
seerde het komité 'Vredeskamp
Drente' een diskussiekamp aan de
rand van Gieterveld. bij Gasselte.
Doel: het bevorderen van de sa
menwerking tussen de Drentse
vredes-, anti kernenergie- en
milieugroepen en het voorberei
den van verdere akties. Akties
tegen kernenergie, kernwapens
en het militaire gebruik van
Drenthe. De voorbereiding was
in no-time gepiept door het
grote enthousiasme van de leden
van het komité, de deelname
was goed en de resultaten erg
groot. Nu al, zo kort na het
kamp. Hieronder een kort verslag
van het kamp, eindigend met
wat antikernenergiegroepen
kunnen doen.
Eerst wordt er ingegaan op het
verband tussen het militaire ge
bruik van Drenthe en de kernener
gieplannen voor Drenthe, waaruit
zal blijken dat het huidige
militaire gebruik van Drenthe een
voorwaarde is voor het kunnen
realiseren van de kernenergie
plannen.
Ons komité bestaat uit mensen
van verschillende vredes- en
antikernenergiegroepen. Expres
praat ik niet over vertegen
woordigers en vertegenwoor
digsters, omdat er verschillen
de mensen inzitten op persoon
lijke titel. Waaronder ik,
omdat de AAP-Anloo haar doel
stelling niet wenst uit te
breiden tot verzet tegen het
militaire gebruik van Drenthe.
Omdat ik het idee heb dat de
groep in Anloo niet de enige
antikernenergiegroep is die
het verband kernenergie-leger
nog niet duidelijk voor ogen
heeft, zal ik deze relatie
eerst wat nader toelichten. Dat
doe ik, v60rdat ik met het ver
slag van het kamp begin, omdat
ons komité in haar genoemde
uitgangspunten wel het genoemde
verband legt.

VERZET BREKEN
De moderne oorlogsvoering gebeurt
op afstand. Met raketten, vlieg
tuigen, radar, lasers en satellie
ten in"de ruimte. Voor het verde
digen van ons grondgebied hebben
we dan ook niet zozeer militairen,
als wel elektronici nodig. De
belangrijkste funktie van landmacht
en marechaussee is dan ook het
onderdrukken van de eigen bevol
king.
Dat klinkt overdreven. Maar wat
deden de tanks in de Vondelstraat,
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de militairen in de Rotterdamse
haven tijdens de grote staking
van enige jaren terug, de
marechaussee bij Dodewaard en
de scherpschutters bij de Grote
Keijser anders dan het breken
van binnenlands verzet? Het is
geen toeval dat het afval uit
Petten dit najaar gedumpt gaat
worden via een marinebasis en
dat Binne1andse Zaken maar geen
uitsluitsel wil geven of er 
behalve ME en marechaussee -
ook soldaten ingezet zullen
worden tegen de demonstranten.
In PMC-Paper nr. 1 publiceerde
Onkruit het scenario van oefe
ning Cerberus 1, gehouden van
11 t/m 15 juni in Gelderland.
Duidelijk een oefening tegen
antikernenergiemensen. Daarin
wordt heel duidelijk gesteld
dat de vijand niet alleen uit
buitenlandse troepen, maar ook
uit 'binnenlandse elementen,
saboteurs, agenten, met OOST
LAND-sympathiserende partij
gangers' kan bestaan. De Van
Heutszcompagnieën (waarvan er
o.a. één gelegerd is bij Hoog
halen) hebben alleen een binnen
landse taak. Zij moeten 'objek
ten beveiligen'. Wat voor een
objekten, militaire, kerncen
trales, bruggen, etc., doet
er niet toe. Tegen wie ze
die moeten beveiligen, nog minder.
Konklusie: het leger oefent
niet zozeer tegen de Russen,
alswel tegen ons. Het leger
zal ingezet worden om het ver-
zet tegen kernenergie en de
dumping van atoomafval te
breken.

VLUCHTEN
VOORKOMEN

De opwerkingsfabriek bij La
Haque in Frankrijk staat op
een bewoond schiereiland. Er
ligt een plan gereed om bij een
ernstig ongeval waarbij ieder
een zwaar radioaktief besmet
wordt, militairen dit schier
eiland te laten afgrendelen.
Zodat de bevolking niet kan
vluchten en een langzame dood
sterft (Atoomalarm, 2e jaargang,
nr. 617). Nu denk je misschien:
"Nou ja, Frankrijk, .... maar in
Nederland kan zoiets niet", Ver
geet het maar. In Trouw had
één van de chefs van de landmacht,
generaal Berkhof, het over:
'een stay-put-policy gekoppeld
aan een redelijk schuilplaatsen
beleid. ' (Trouw, 30-10-1980).
Voor wie het engels niet be-

heerst: Een beleid gericht op
het ter plekke houden van de
bevolking. Weliswaar had hij
het over een aanval met kernwa
pens, maar een ramp met een
kerncentrale heeft eenzelfde
effekt. Zijn idee zal dan ook
in praktijk gebracht worden.
Konklusie: militairen zullen bij
ernstige rampen met kernenergie
installaties niet ingezet worden
om de bevoking te helpen, maar
juist om haar het vluchten te
beletten.

MILITAIRE
STRUCTWR

Om vluchten te voorkomen,
verzet te breken of bewaking te
verzorgen, heb je geen elektro
nika nodig. Wat je wél nodig
hebt, zijn goede wegen, vlieg
velden, kommunikatieverbindingen,
gespreid gelegerde troepen,
munitie en materieel bij de hand
en een goede organisatorische
koördinatie. Met andere woorden:
het is de 'gewone' militaire
struktuur in Drenthe die in
verband met de kernenergie van
belang is. Drenthe biedt al de
gewenste mogelijkheden in
ruime mate. En de koördinatie
ligt niet bij een provinciaal
militair kommdando, maar bij
één militair kommando voor
de drie noordelijke provincies
tezamen (het Regionaal Militair
Commando te Assen). Oók heel
handig.
De eindkonklusie volgt logisch
uit dit alles. Het huidige mili
taire gebruik van Drenthe is
een voorwaarde om de kernener
gieplannen gerealiseerd te krij
gen. Vandaar dat antikernener
giegroepen zich niet kunnen be
perken tot verzet tegen kern
energie. De relatie met de mili
tarisering is bovendien op zich
al een belangrijk argument
tegen kernenergie. Dus van groot
belang voor antikernenergiegroe
pen.

ENTHaJSIAST KAMP
Dan nu een kort verslag van
het kamp. Een uitgebreiderver
slag is aan alle vredes-, anti
kernenergie- en milieugroepen
toegestuurd.
Zoals al gezegd, het kamp is
vlak voor de vakantie met
enorm veel enthousiasme opge
zet door de tien leden van het
komité. Per dag namen zo'n SO
mensen aan het kamp deel. Vol
wassenen en kinderen. Uit alle



hoeken van Drenthe. Vaak niet
namens de groepen waar ze lid
van zijn. omdat deze door de
korte voorbereidingstijd niet
meer geraadpleegd konden worden.
Maar wel de steun van hun groep
verwachtend. Er was een goed
lopendprograllllla gericht op
het voorbereiden van verdere
akties. Er was een stencil met
beknopte. maar behoorlijk
volledige, achtergrondinformatie
over de oorlogsvoorbereiding en
de kernenergie in Drenthe;
kortom, aan alle voorwaarden
voor een goed resultaat was
voldaan.

RESULTATEN
Dat resultaat liegt er dan
ook niet om. Behalve allerlei
suggesties over de strategie.
vervolgakties en thema's,
werden door de deelnemers en
deelneemsters aan het kamp ook
een behoorlijk aantal besluiten
genomen. Ik geef ze hier punts
gewijs weer. Met per besluit
er direkt achteraan wat daar
tot nu toe aan gebeurd is.
- Het versturen van adhesiebe
tuigingen aan de vrouwenvredes
kampen bij Soesterberg en bij
Greenham Common in Engeland. Dit
is gebeurd op 23 juli.
- Het maken van een kieswijzer
t.a.v. de modernisering van de
kernwapens, als dit nog niet door
anderen gebeurt. Het IKV blijkt
dit al te doen, ze zijn daar be
stelbaar.
- Het doen van het verzoek aan het
vredesplatform Hoogeveen om de door
hen op drie september a.s. geplan
de demonstratie tegen de kruis
raketten om te zetten van een
plaatselijke in een provinciale
demonstratie. Hoogeveen heeft
hierop positief gereageerd.
- Dat het een goed idee zou zijn
om in oktober in Coevorden een
aktie te organiseren tegen het
daar geplande nieuwe NAVO-depot.
De werkgroep Stop Militaire
OpslagPlaatsen (SMOP) te Coe
vorden heeft nu plannen voor een
protestkamp. vlakbij het terrein
waar het depot gepland is. Deze
plannen worden 10 september be
sproken met mensen van verschil
lende Drentse en Duitse vredes
en antikernenergiegroepen.
- Dat het uitwisselen van infor
matie tussen vredes-, antikern
energie- en milieugroepen erg
belangrijk is. Wij werken daaraan
mee door het kamp op Gieterveld,
door het rondsturen van het
verslag daarvan en door het be
schikbaar stellen van onze
adressenlijst en ons informatie
stencil aan geinteresseerden.
- Dat bundeling van de Drentse
vredesbeweging op een aantal ge
bieden hard nodig is. Bijv. wat
betreft het bijhouden van een
adressenlijst, het uitgeven van
een nieuwsbrief en het verzamelen
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van informatie. Het komité 'Vredes
kamp Drente' wil deze bundeling
niet uitvoeren. Daarvoor hebben
wij een te losse en vrijblijvende
organisatiestruktuur. Iets, dat
we zo willen houden, omdat anders
de struktuur ons enthousiasme en
daadkracht Qaat inperken.
- Een oproep uit te laten gaan
tot nadere studie naar de oorlogs
voorbereiding en de kernenergie
in Orente. Dit gebeurt eind sep
tember.
- Dat het komité deze winter ver
schillende kampen gaat voorbe
reiden voor volgend voorjaar en
zomer. Daarmee starten we half
september.

WERK
Werk aan de winkel dus. Werk voor
ons komité. Werk voor een Drentse
organisatie die wat bundelende
aktiviteiten op zich wil nemen.
Werk voor studie-instellingen
die ook met in de maatschappij
gerezen vragen bezig willen zijn.
Maar ook werk voor de Drentse
aktiegroepen. Hieronder een over
zicht van wat zij - jullie dus 
kunnen doen:
- Zorgen dat de demonstratie op
3 september een succes wordt
door affiches, huis-aan-huis
fo1 ders en kieswijzers te ver
spreiden en door vervoer te
regelen. Affiches en folders zijn
te bestellen bij Sienus Nijborg
te Hoogeveen (tel. 05280-71865).
kieswijzers bij het IKV in Amster
dam en Oen Haag. Op 24 augustus
is er een werkbijeenkomst in
Hotel Homan te Hoogeveen (t.o.
het station) waar je ook materia
len kunt krijgen en waar afspraken
gemaakt kunnen worden over het
vervoer (om halfvo11e bussen
te voorkomen). De bijeenkomst
begint om 20.00 uur. We zullen
alles wat maar mogelijk is moe
ten doen om de verkiezingen
van 8 september in het teken
van het antikernwapenverzet
te krijgen.
- Ga naar het kamp in Coevorden,
9 en 10 oktober en kom 10 sept.
naar de bijeenkomst van de onder
steunende groepen (20.00 uur
van Heutszsingel 52. Coevorden).
- Werk mee aan de organisatie
of de ondersteuning van Drentse
vredeskampen.
Oe bedoeling is dat er in ieder
geval een aantal regionale
kampen komen, die allemaal in
het teken van een ander thema
komen te staan. Misschien een
groot Drents kamp als start
of afsluiting. Als je wilt
helpen bij het organiseren
van één of meerdere kampen van
deze kampen, laat me dat dan
even weten (tel. 05922-2331).

TEGENAANVAL
Ik vraag oogal wat. En dat
terwijl er nog veel meer op

stapel staat. Kalkar, Petten,
atoomstroomakties, sympathisan
tenakties. etc. Maar wie de
vorige Atoomalarm gelezen heeft,
weet dat de atoomlobby in de
aanval is. Op een stille manier,
maar effektief. De NAVO en Van
Agt hebben hun slotaanval geopend
om de kernraketten geplaatst
te krijgen. Defensie wil Drente
nog intensiever gebruiken.
getuige het struktuurschema
militaire terreinen en il
het gekonkel daaromheen.
De tegenaanval eist al onze
energie.
Samen, vredes-, anti kernenergie
en milieugroepen.
Voor een leefbaar Drente~ Juist nu:

Deze vertaling uit het Deens
is bedoeld als handboek voor
molenbouwers. Het beval veel
kennis en ideeën die de schrij
ver opgedaan heeft in Denemarken.
het Mekka van de windmolens,
tijdens werkzaamheden aan een
Deense T.H. Bijna alle bestaande
types worden beschreven op vrij
uitvoerige wijze. Van elk
type (Darrieus, Savonius etc.)
worden toepassingsgebieden,
opbrengsten en technische
kenmerken beschreven.
Vervolgens komen alle onderde
len van een windturbine aan
bod. Overbrenging, draagkonstruk
tie en beveiliging zijn belang
rijke schakels bij het ontwer
pen en krijgen veel aandacht.
Hij beschrijft alles op een
theoretische basis. In het
boek komen veel formules voor,
maar zij zijn zo opgesteld,
dat slechts kennis van de
gewone rekenkunde en machtsver
heffen vereist is. Het is een
overzicht van de vele ,ervaringen
die zijn opgedaan wat betreft
materiaalkeuze. konstruktiemo
gelijkheden, overbrengings
mechanismen en de problemen
die daarbij om de hoek komen
kijken.
Al met al een vrij wetenschap
pelijk boekwerk, geschikt voor
de goed geschoolde windmolen·
bouwer, die zelf wel wat experi
menteren wi 1•
Oe prijs ( ./34,25,--) zou wel
eens een bezwaar kunnen zijn.



BOEREN EN WINDENERGIE
johan koops
eddy brand

·-·~_L.L.

Vooral si nds de tweede wereld
oor log i s het energi egebrui k
In de landbouw ster k ges tegen.
Doordat lonen en grondprijzen
s t er ker stegen dan de ene rg ie
prijzen (het scheel t een faktor
2) werden boeren gedwongen te
mechani seren en de produkt ie
per ha. op te voeren. Een ge
vol g hiervan i s dat de lan dbouw
tegenwoordig sterk afhankel ijk
is van energie-vragende t ech
nieken. Vooral kleine en mid
delgrote bedri j ven li jken hier
van de dupe te worden: naast
de steeds oplopende elektri
ci te i tsrekeni ngen wordt het
steeds moei l i j ker de door
sOIII1I fgen noodzakle1 jk geachte
invest er i ngen te ma ken.
Zo heeft de invoering van de
melktank vooral bi j kleinere
bedrijven een sterke t oename
van de energiebehoefte / liter
geproduceerde mel k te zi en
gegeven.
Alle reden dus om naar mid
delen tot energiebe spar ing te
ki j ken door het zel f opwekken
van elektri citei t .
De paradi jseli j ke plaatjes
van boerderi jen met windmolens
en breedlachende boeren die
j e tegenwoord ig veel ziet
doen venmoeden dat windenergie
een goede gegadigde hiervoor i s .
Maar is dat zo? Is het zelf
opwekken van windenergie on~

der de huidige omstandighe-
den re ndabel . d.w.Z. is het
mogelij k om binnen afz ienbare
tijd na i nst allatie el ektri 
ci t eit te produceren onder
de prijs van EGO (of PEB )?
~ dit te weten te komen is
het nodig exacte gegevens
te hebben over vraag en aan
bod van elektriciteit en
daaruit voortvl oeiende kosten
en baten .

VRAAG EN AAN BOD
Het grootste deel van het ener
gie verbruik komt voor rekeni ng
ven de melkapparatuur. Gevol g is
dus een concent rati e van de
draag in twee pie ken9 t erwi j l zij
e rest van de dag gering is (dat

dit consequenti es heeft voor het
rendement zal bli jken ) . Totaal
bedraag de vraag 200-540 kwhl koel
j aar.
Voor een voorspel li ng van het
aanbod door de molen gel everd
~ee gegevens noodzakel ijk .

-
-
- wi ndst at is ti eken. Hi eri n st aat
voor een bepaald t i jdstip van een
bepaal de maand . een verdeli ng van
windsnelheden i n kl assen, en
de frequentie waarmee deze in t ien
j aar tijds zi j n voorgekomen.
Bijv . : een windsnelhe id van 1.0
1. 9 mIs kwam om 12.00 uur op
een dag i n januar i voor met een
frequent ie van 4.19 ' i n de
periode 1951-1960) .
~ de molenkarakter i stiek. Dit is
het verband tussen de wi ndsnel 
hei d en het daardoor geleverde
vermogen. Dit ar t iekel is geba
seerd op de karakte risti ek van
een lag erwei j / Van de loenhorst
la kw-molen. Een combinat i e
van deze gegevens geeft het
gemiddel d geleverd venmoqen op
een bepaald t i jdstip van een
bepaalde maand. en (na lang
rekenen) gemiddelde maand- en
jaaropbrengst .
Bij vergeli jking van vraag en
aanbod bl i jk t dat er een over
produ ktie van de mol en i s
tus sen de bei de pieken. t erwij l
de vraag ti j dens melkuren maar
voor een kle in dee1 gedekt kan
worden. Oe over produktie moet
dan aan het net gel everd wor~

den. Dat produkti edeel dat niet
direkt in het bedrijf benut kan
worden . wordt nog vergroot door
het volgende: vraag en aanbod
zi jn sl echt s gl obaal met elkaar
te vergeli jken . Het door de mo
len gele verde venrnogen is een
gemiddel de waarde 9 terwi jl
de vraag vast liqt .
Als op een bepaald moment in
een daluur de vraag 2 kW ls .
dan zal de molen maximaal
2 kW direkt aan het bedrijf

kunnen le veren . dus gemiddeld
mi nder dan 2 kW . hoe groot
de overprodukti e op j aarba-
si s ook is . Zo onts t aat de paradox
dat ondanks een grote overprodukti e
in de daluren. de vraag zelfs dan
niet voor 100 I gedekt kan wo rden.
Per jaar betekent dlt dat
55-751 van de mol enprodukt i e
aan het net gele verd wordt (af
hankelijk van de grootte van
het bedrijf) .
Daa r de terugleverprij s per
kWh een stuk lager is dan kosten
die bespaard zouden worden
als deze kWh direk t benut zouden
worden (0. 12 resp . 0. 25 ct/kWh).
dan heeft di t hoge I: nogal
wat f tnanc1ele consequenties .
Voeg daar dan nog bi j dat
door de aanwezi gheid van de
twee pieken s lechts 30%van
de behoefte door de molen ge
dekt wordt . .. .
In het kader st aat all es nog
eens uitgewerkt voor een
reeël bestaand bedri jf samen
met de kosten en de baten.

KOSTEN EN BATEN
Een lagerwelJ /van de l oenhorst
kost na aftrek. van het maxhnum
aan premie s f 4B . OOO. - ~. een
bedrag dat geleend moet worden.
Met een rente van lOl kom je
dan op f 8325.·· per jaar
(i ncl usi ef f 500.-- verzekerillgs·
kost en en onderhoudskost en
gedurende la j aar l
De hoeveelheid ze f geproduceer
de elekt,.idteit dat direkt
benut wo"'t , wordt di'relrt be
spaard op afname van de EGD
(0.25-a . 28 gld/ k.Wh) . Neem je
dan nog een stij9in9 van
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Getallenvoorbeeld voor een reëel
bestaand bedrijf

8-10% van deze prlJzen per jaar
tn acht. dan blijkt dat er
ruim tien jaar nod'ig is om de
investering rendabel te maken.

Op las t van de M·i ni ster van Soci
ale Zaken van Niedersachsen
504.5-22.51.53 (02)
w.g. Dr. Knollllann·

De onOfficiële vertaling van het ministerie van Volksgezondheid en
Mi lîeuhygiëne van de kennisgeving luidt als volgt:

KENNISGEVING
inzake voorgenomen belangrijke wijzigingen met betrekking tot de Op
richting en exploitatie van de Brandstofelementenfabriek Ungen op het
gebied van de Stadt Ungen (Ems), Landkreis Emsland.
Overeenkomstig ~ 4, lid 1 van de At<imrechtlichen Verfahrensverord
nung (AtVfV). laatstelijk gewijzigd op 31 maart 1982 (BGBI. I S. 411),
wordt bekend gemaakt:
Exxon Nuclear GmbH, Am Seitenkanal I, 4450 LingenlEms (aanvrager ven
de vergunning) exploiteert sinds meer dan drie jaren een fabriek VOOr
de vervaardiging van urani""dioxyde-brandstofelementen VOOr lichtwa
terreaktoren op het Pollersand in het gebied BrllllSche van de Stadt
Lingen/Ems. Ten behoeve van de fabriek zijn meerdere deelvergunningen
verleend ter zake van de oprichting en exploitatie.~Oe eerste deelver
gunning ter zake van de exploitatie overeenkomstig s 7 Atomgesetz werd
doOr de ninister van Sociale Zaken van Niedersachsen op 18-1-79 ver
leend (Az: -504-22.51.53 (12.4».
De aanvrager heeft thans bijschrijven van 23 december 1981 en 19 ja
nuari 1982 vergunning aangevraagd voor belangrijk' wijzigingen metbe
trekking tot de oprichting en exploitatie van de bestaande fabriek.
Voor de beoogde wijziging.n is ov.....nk_tig ~ 7 Atcagesetz een ver
gunning noodzakelijk; zij betreffen s_gevat de volgende el_ten:
a) Als eerste fase IIl!t betrekking tot de wijziging van de fabriek is

aangevraagd.
--het wijzigen van bestaande resp. het toevoegen van ni._ produk

tie-installaties VOOr de vervaardiging en opslag van brandstof
elenenten en componenten daarvan (een nieuw gedeelte vOOr verpak
king en opslag, opslagruimte VOOr brandstofel_nten, installatie
voor het reinigen van brandstofel_nten, opslagruinte voor
brandstofstaafjes. open laadstation voor verrijkte tabletten.

--verboging van de kembrandstofhoeveelheid van 125t tot 300t.
--verhoging van de splijtstofVOOrraad (U-23S) van 2,St tot lSt•
--verhoging van de jaarcapaciteit van lOOt tot 4ODt.
--verhog!ng van d. uraniUII10zing met d. afg.voerd. lucht van

9,5xl0 Bq/jaar (2,5BxlO-ó Ci/jaar)- 1 g uranium/jaar tot
5,55xl05 Bq/jaar (1,5xlO-5 Ci/jaa,.)- 5.8 g uranium/jaar.

--het opheffen van een inhoudelijke beperking uit de eerste deel
vergunning ter zake van de exploitatie (geen lozing vaD uraniUII
met het afvalwater) ten gunste van de beperkingen ven S 46, lid 4
van de Strahlenschutzverordnung (maki..ale lozing van 87 microgr.
uraniumIliter bij de in de brandstofelementenfabriek Lingen toe
gepaste nuclldensamenstelling)

b) Voor de toekomstige uitbreiding van de fabriek is in een volgende
fase overi gens aangevraagd:
-·verhoging van de kernbrandstofhC!l!veelheid tot. BOOt.
--verhoging van de splljtstofvoorraad (U-235) tot 4Ot.
--verhogi ng van de jaarcapacitiet tot BOOt.
--verhogi ng van de urani UIIl ozi ng met de afgevoerde 1ucht tilt 2xl06

Bq/jaar (5.16x10-5 Ci/jaar) • 20 g uraniUlll/jaar.
De genoemde wijzigingen omvatten geen principiile wijziging van de
procesgang van de vervaardiging van brandstofelementen, waarVOOr reeds
vergunning is verleend.
De overeenkomstig! 6, lid 1 AtVfV ter inzage te leggen bescheiden
(aanvraag, vei1i gheidsrapport en uittreksel) inzake de aangevraagde
wijzigingen met betrekking tot de oprichting en exploitatie van de
brandstofelementenfabriek Lingen liggen ter inzage in de periode

van 5 augustus 1982 tot en met 4 oktob'r 1982
--in het kantoor van Minister van Sociale Zaken van

Niedersachsen, Hinrich-Wl1helm-Kopf-Platz 2,
3000 Hannover, Kamer E 32. van maandag tot en met
vrijdag van 7.30 uur tot 16.00 uur,

--in het kantOor van de Stadtverwaltung Lingen(Ems)
Elisabethstrasse 14-16, Kamer 5,15, op maandag.
dinsdag en donderdag van 7.30-16.00 uur, op woens
dag van 7.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 7.30
13.00 uur.

tventuele bezwaren met betrekking tot de beoogde wijzigingsmaatregelen
kunnen gedurende de periode van terinzageJegging schrift.lijk of via
proces-verbaal bij een der bovengenoemde kantoren worden ingediend.
Na afloop van de periode van terinzagelegging WOrden alle bezwaren,
die niet op een bijzonder privaatrechtelijke titel berusten, buiten
beschouwing gelaten (97, lid I, tweede volzin AtVfV).
Met het oog op een monde ling bespreking ~an de tijdig ingediende be
zwaren tegen het plan zal overeenkomstig $ 8 e.v. AtVfV een zitting
met de aanvrager en de indienerS van bezwaren plaatshebben. 'l'1jdens
de zitting zullen de bezwaren ook bij niet-verschi,jnen van de aanvra
ger of indieners van bezwaren worden besproken. Het tijdstip van de
zitting zal op dezelfde wijze als dit voorneonen worden bekend ge
llIIakt.
Overeenkomstig § 4, lid 2, vierde volzin AtVfV wordt erop gewezen dat
de mogelijkheid bezwaren in te dienen en de zitting uitsluiten be
trekking hebben op de beoogde wijzigingen.

De betekening ~an de beslissing op de bezwaren zal door een openbare
kennisgeving (9 IS, lid 3, tweede volzin ArVfV) worden vervangen,
indien, naast die aan de aanvrager, ·meer dan 300 betekeningen te ver
richten zijn.

Hannover, 29 juni 1982
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3000 kWh

115
13,7 kW

27710 kWh

23670 kWh

8635 kWh
36 %

31 %

Dat klinkt niet erg bemoedigend:
een bedrijf moet er wel goed
voorstaan wil het een dergelijke
investering beginnen. Een
opslagsysteem voor de overpro
duktie zou een oplossing zijn,
ware het niet dat de bestaande
systemen vooralsnog te duur zijn.
Het is natuurlijk heel eng om
de kwestie van invoeren van
windenergie een puur economische
kwestie te maken. maar ook voor
idealistische veehouders is de
speelruimte zo langzamerhand wel
heel klein geworden. Desalniet
temin kan het voor rundvee
houders toch aantrekkelijker
gemaakt worden als de overheid
een daarop gericht beleid voert:
verschillende elementen uit
bovenstaande berekeningen wor
den namelijk door het overheids
beleid bepaald.
Te denken valt aan het verhogen
van de investeringspremie van
40 naar 70% (suggestie weten
schapswinkel Groningen) of
het geven van energiebespa
ringspremies zoals in Friesland
waarvoor elke geinstalleerde
kW 1300,-- gegeven wordt met
een maximum van I 10.000,--.
Er zijn dus mogelijkheden genoeg
om de situatie te verbeteren.
Maar dan moet men het wel willen.

Voor meer informatie en de uit
gebreide berekeningen zie het
onderzoeksverslag "Windenergie
in de landbouw, een belofte?"
door Johan Koops. dat ter in
zage ligt in de energiewinkel.

Bedrijfsgegevens
aantal koeien:
max. belasti.ng:
jaarlijks gebruik:
waarvan voor
huishoudelijk gebruik:

Molenproduktie
Jaarlijkse produktie:
Waarvan direct aan
bedrijf geleverd:

Dus benuttingsgraad:
Direct door de molen
gedekte vraag

Kosten en Baten
Jaarlijkse kosten: f 8325.
Baten in eerste jaar: f 4525,
Baten in tiende jaar: I 11730,- (L
terugverdientijd: 11,0 jr.

(1) bij een jaarlijkse KWh-prijs
stijging van 10 S. een terug
leverprojs van 10.14 en EGO-kWh
prijs van 10.28.
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Peter Odell is geen onbekende voor
insiders. Al meer dan twintig
jaar houdt hij zich bezig met on
derzoek op het gebied van ener
gie. Vooral de situatie rond
olievoorraden en oliemaatschap
pijen zijn door hem vaak van
kommentaar voorzien, met name
de olievoorraden die West-Europa
bezit in de Noorzee.
"Energie, geen probleem?" is
dan ook een positieve waardering
van onze energievoorraden. Het
probleem ligt meer bij de opbouw
van ons ekonomisch stelsel en
de samenleving, die zal moeten
veranderen om een doelmatiger
omgaan met energie te bereiken.
Vooral voor mensen die niet zo
bekend zijn met het woordgebruik
in de energiewereld is de
KLeine energie-encyclopedie zeer
handig. Termen als LNG, OPAC,
warmtepompen e.d. worden helder
uitgelegd.
Volgens Odell en van Reijn zijn
de voorraden aan steenkool vrijwel
onuitputtelijk, maar ook olie
en gas zijn in veel ruimere hoeveel
heden aanwezig dan iedereen denkt.
Daarnaast bieden zonne-, wind- en
getijdeenergie goede mogelijkheden
voor de toekomst.
Kernenergie wordt door hen kort
behandeld als eventuele energie
leverancier om de overgang naar
nieuwe energiebronnen te over-
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bruggen. Zij konstateren dat de
gevaren aanzienlijk zijn en dat
er bovendien nauwelijks een ener-
qiekloof is. ., .
Zij geven twee beleldsllJnen aan:
1) een bewust streven naar een
minder energie-verbruikende levens
wijze,
2) streven naar zelfvoorziening
wat energie betreft voor West
Europa. Dat houdt in een volledige
ontginning van aardolie en aardgas
potentieel van West-Europa.
Eind deze eeuw kan dan voor de
helft in onze energievoorziening
worden voorzien.
Eén ding stelt hij duidelijk:
De struktuur van de oliemaat
schappijen voldoet niet om op
timaal de voorraden te benutten.
Zij beschikken over alle geld
en kennis om olie en gas t
ontginnen. Voor hen niet direkt
winstgevende velden laten ze
liggen, waardoor ze meewerken
aan de olieschaarste gedachte.
Ook politiek instabiele ge
bieden blijven onontgonnen.
Er is een grote noodzaak tot
veranderen van die struktuur.
Voor West-Europa geeft het
boek enkele mogelijkheden aan.
Al met al een boek met een
duidelijke beleidslijn: olie
en al zijn mogelijkheden
voor West-Europa om onafhan
kelijker te worden van de
OPEC. Misschien ligt er
wel zelfvoorziening in het
verschiet.

30 okt. Studiedag 'Bewapening
of ontwikkeling' georganiseerd
door het Platform Ontwi~kelings

samenwerking Drenthe (PLOS), te
Assen.

Openingstijden Energiewin~el

Groningen:
wo, do, vr: 13 - 18
za : 12 - 17

9 en 10 okt. Protestkamp tegen
het geplande NAVO-depot bij
Coevorden.

~AGENDA
10 sept. Bijeen~omst ter onder
steuning van het door SMOP-Coe
vorden te organiseren protest
kamp tegen het geplande NAVO
depot, op 9 en 10 okt.; aanvang
20.00 uur; plaats: Ria Luisman,
van Heutszsingel 52, Coevorden.

11 sept. Tweede blokkade bij
Lingen

2 okt. Demonstratie Kalkar.

6 okt. Controverse zitting BMD
over afval in Groningen.

oktober
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I
KARAVAAN TEGEN KERNENERGIE__

Hoewel het progra lllllll i n het t eken
stond van kernenergie , was het
ni et het ei r kus van De äreuw, dat
lang s kwam . Sterker nog . De Brauw
had het zelfs niet nodig geoordeeld
dit i ni t iatief op fi nanciële wijze
te ondersteunen. Dat je ook voor
lichti ng kunt geven door midd el
van muziek , toneel en theate r kon
er bij hem niet in . Toen zij n af
wi jz in g van het subs1dleverzoek
bekend werd, was de karavaan al
1n volle gang. Alsnog s toppen?
Aangezien de grootste kosten

toch al gemaa kt waren en de kara
vaan groot succes had, werd be
sloten om door te gaan. De kon
sequent ie hie ruit was , dat elke
voorstel l i ng beslo te n werd met
een lnzamelaktle en dat het ge-
heel waarschijnlijk met een schul d
zou bl tfven zitten . Voor de rest
kon je het aan het aangebodene
niet merken .
Het idee om in de vakant ies de cam
pings af te gaan met anti-ke rner
gie-toneel of muziek i s niet nieuw
Gal l1ea deed dat bijvoorbeeld vor ig
j aar ook met haar st uk "Een st ra lende
toekomst". Vorig jaar ontstond er in
Ni jmegen het initiatief om met een
karavaan tegen kernenergie het land
af te rijzen. Nu met het idee om
een compleet dagprogramma te ver 
zorgen. Dat was wel nieuw. Steun
werd gevraagd aan di verse groepen
en financ 1~le steun van de 6MO.
Er waren veel mensen enthousia st om
een gedeelte van hun vakanti e op

deze ma nie r door t e brengen. Al
was dat vaker hard werken dan va
kanti ereizen, want ti j dens zo' n ka
ravaan moet er veel gebeuren. bi j
voorbeeld het opzetten van de gro
te tenten . het verzorgen van eten.
en niet te vergete n het standwerk
en de optredens. Voordat ze i n Gas
se1t e kwamwas ze a1 in Kaat sheuve1
Cadzand en Bi dd inghuizen gewees t .
Kaa tsheuvel (tegenover een groot
pretperk) viel qua belangstell ing
tegen. maar Cadzand was een groot
succes geweest.

Aan de verkoop kon je
aten , dat het voornameli j k vakantie
vie rders waren die l angs kwamen :
veel (auto- )stickers en f ietsvlagge
t j es. en weinig i nfonmat i emater iaal .
En daar was het programma ook op af
gestemd .
Voor de ki nderen wa s er een heel
groot lucht kussen. waar ze op kon
den springen en dansen. en zeer gro
te luchtballonnen . Verder werd er
goed voor het ' natje en een droog
j e ' gezorgd. Het ideale 'dagje-
ui t op vakant i e ' zogezegd.
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