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Het Zekbull3tin wordt - ui t gegeven onder ve r
antwoordelijkhei d van het Landelijk Enel'gie 
Komitee
Het bu l- l-etdn ver eohiint: minimaal- S keer> pel'
[ aar,
Een abbonement kost /15, - per jaar . Een groeps
abbonement kos t }9,- pel' exempZaal'U O of meel'
exemplaren per groep ) .
Het LEK is gevestigd op het Tweede veterinqe-
plantsoen 9, lal? ZD, Ams terdam en t e be
r eiken op het te lefoon nummer :020- 221366
Voor donaties hebben ~e het volgende gi-
ro nummel' :3567199.
Bijdragen voor het Lek- bu l- i etsi n kwamen
deze kee r van Gert Vink,E'Ls Dui n, Hana
GiaudemansJ Hans tourene, Harrv Wijnberg J

.Yvonne dB Bruin, Hiz,zechien en Ba:tTy
uit Arnhem en Pie tier Ianmere ;
Samens t e l ling en lay-out :Rene 'Proo8,
Eus Menage ' en Maroe Z TerZoUhJ.
Fot o '8 :Jaap van RoosmaZen .

Eind augu stus , begin sept ember zal er
vanuit Den-Hel der weer radioakt ief af 
val verscheept worden, om lat er op de
bodem van de Atlant i sche oceaan t erecht
te komen. Waarschi jnl i j k zul len de ve
l e protesten en akt ies t egen het afval
t ransport ook dit maal weer geen di r ekt
resultaat opleveren. Bij dit t ransport
zi t ook het afval dat bij de KEMA van
daan komt . Van het opsla g terre in van
de EeN in Pet ten naar de oceaan bodem.
Het lost niets op, het afva l bli jft
het zel fde , met de zel fde schadel i jke
gevolgen voor milieu en mens .
Voorui t lopend op het schandel i j ke radio
aktiefafval t ransport wordt in dit lEK
bull etin e kstr a aandacht besteed aan

.._..,-, ----- . _.__._. --"- - '

INHOUD VAN DIT NUMMER

EEN ZEE VAN KERNAFVAL PAG. 3
EEN LEEFBARE TOEKOMST ? PAG . 6

KEW\ AFGEKEURD PAG. 7

To DLMP OR NOT TODlW PAG . 9

BEROEP VMD TEGEN DLMP ING PAG .lD

EEN DEFINITIEF PROBLEEM PAG .11

VR IENDENVAN DE KEW\ PAG. 13

DUMPHANDBOEK PAG.15

WI J KOMEN INVERZET PAG.18
NEDERLAND ATOOMVR IJ PAG ,20

WED ZOEKT VOORLICHTERS PAG,21

KALKAR DEMONSTRATIE PAG.22

HAARSCHEURTJES PAG .23

DE ROUTE PAG .24

de dumpi ngen en de akt ies daar t egen.
Er kan niet genoeg over geschreven wor
den, er kunnen niet genoeg beroepspro
cedures aangespannen worden, er kunnen
niet genoeg mensen op de weg zitten
om het transport tegen te houden.
Wat dat l aatste betref t kan je terecht
bi j : "Dump je eigen Postbus 14710

1001 LE Amst erdam
"Meth medura" Weverssingel 7
3811 GS Amer sfoort (033/722964)
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EEN ZEE VAN KERNAFVAL
Kernafval is dat spul dat nu nog steeds
geproduceerd wordt, maar waarvan nie
mand weet hoe je het voor de komende
generaties moet bewaren, zonder dat die
er kanker van krijgen. Men heeft het
nooit zo beseft, maar dit afval blijkt
een groot probleem te zijn: Het blijft
nog erg lang giftig en zoln 250.000 jaar
radioaktief. Dit levensgevaarlijke spul
mag nooit in aanraking komen met mens,
dier of plant, want de radioaktiviteit
ervan geeft schade aan levende weefsels.
Het kernafval bevat een groot aantal
chemische stoffen, die verschillende
soorten straling uitzenden met een ver
schillende sterkte en gedurende een
tijd die varieert van slechts enkele
dagen tot hoderdduizendenjaren.
Om toch een poging tot indeling van de
ze wanorde te maken moet je even terug
naar het ontstaan ervan.

AFVALPRODUKTIE
In de reaktor wordt verrijkt uranium
beschoten met neutronen.
Verrijkt uranium bestaat uit U235 en
U238. Er kunnen twee soorten afval uit
ontstaan:
- Het uranium 235 splitst, en er ont

staat kernsplijtingsafval. Dit kern
splijtingsafval is hoog radioaktief
en geeft veel warmte af. Het moet nog
jaren lang worden gekoeld.

- Het uranium 238 splitst zich niet
maar vangt wel neutronen op. Op die
manier ontstaan daaruit dus zwaardere
stoffen, de trans-uranen. Daarbij zit
plutonium en americium.
Dit trans-uranen afval, ook wel aange
duid als 'actiniden', is meestal mid
delmatig aktief, maar dat gedurende
zeer lange tijd.

- Een derde soort afval die in de reak
tor ontstaat is laag aktief, vast af
val, zoals filters, bestraalde onder
delen, splijtstofhouders enz. enz.

De grove indeling in soorten is hier
mee nog niet kompleet. Bovendien bestaat
elke soort afval uit een hele reeks
stoffen met verschillende giftigheid en
radioaktiviteit gedurende een verschil
lend lange tijd.
Het afval probleem is komplex en het in
delen in soorten wordt daarom nogal eens
vervangen door een indeling in maten en
dat niet zonder reden.
Men praat liever over het volume van het
afval dan over het gevaar ervan.

In de diskussies over kernenergie wordt
weleens beweerd dat het afval probleem
wel meevalt, omdat er zo weinig radio
aktief afval ontstaat: "Slechts enkele
kubieke meters per jaar". Men vergeet
dan even de vele duizenden kubieke me
ters licht aktieve afval stoffen die per
jaar ontstaan bij het delven, bewerken
en verrijken van uranium. Indianen en
aboriginals krijgen er kanker van.
Men vergeet ook even de vele duizenden
kubieke meters licht- en middelmatigak
tieve troep dat in de atlantische oceaan
wordt gegooid. Dat radioaktieve afval
is afkomstig van kerncentrales, labora
toria, universiteiten en ziekenhuizen.
Daar is een al of niet nuttig gebruik
gemaakt van diverse radioaktieve stof
fen.
Bij al deze stra1ingsaktiviteiten wor
den gereedschappen, apparatuur, werkkle
ding, konstruktiematerialen, koelwater,
filters, watjes, injektienaalden, doeken
en proefdieren bestraald of besmet met
radioaktievestoffen.
Dit in zee gedumpte afval wordt wel
eens aangeduid met "ziekenhuisafval",
of al wat eerlijker met "afval van zie
kenhuizen en laboratoria", om te wijzen
op de gebruiksmogelijkheden van radioak
tieve stoffen als zegening voor de mens
heid.
Nog eerlijker zou het zijn als ook aan
geduid werd welke laboratoria men be
doelt. Van het totale afval volume is
slechts één vijfde deel afkomstig van
ziekenhuizen en medische toepassingen.
In massa uitgedrukt is het slechts één
vierde van het gewicht.
Het merendeel van het afval is volkomen
overbodig en kan beter niet worden ge
maakt. Van de kunstmatige radioaktivi
teit die jaarlijks aan het zeewater
wordt toegevoegd is 90% afkomstig van
de atoom industrie.
Het is onzin om over volumes en gewich
ten te praten, of die nu klein of groot
zijn. Als de gegevens voorhanden zijn
kan je beter letten op de mate van radio
aktiviteit, uitgedrukt in curies, maar
omdat verschi 11 ende soorten stra1ing
verschillende gevolgen hebben, kan je
nog beter praten over gevolgen van radio
aktieve stoffen en de straling ervan op
mens, plant of dier.
Dit wordt uitgedrukt in man-rem(mens-rem).
Je kunt dan ook bepalen of het nodig en
aanvaardbaar is. De informatie hierover
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i s nogal gebrekkig. Bij het laat st e ka
mer debat over de zeedumpingen (een jaar
lijks terugkerend ritueel) beweerde zelfs
de staatssekretari s van mi lieu hygiëne.
mevrouw Lambers-Hackebard dat dit "regu
li ere" afva l niets te maken heef t met
de diskussie wel of geen kernenergie .
Dat was dus gewoon foute inf ormat ie .
want al s je de kerncentra les stopt hoef
je ze ook niet te onderhouden . Ook de
informatie over het (dus niét-regu liere)
afval van de KEMA is gebrekkig; Van het
opgegraven afval wordt de radioaktivi~

teit zo goed en zo kwaad al s het kan ge
meten (d.w.z. al leen de gamma aktiviteit)
Maar naar de berichtgeving in de media
wordt dan eerst even het aanta l cur ies
omgerekend in grammen (d.w.z . het ge
wic ht van de pure stof , onvermengd) .
Het lijkt dan wat onschu ldiger . Boven
dien wordt het vol ume nog verklei nd
(not a bene in de apparatuur van de kern
cent ra le Dodewaard) . Het l i j kt dan als
of er bijna niets in de zee gedumpt
wordt~ Maar gekoncentreerd is het dan
we19 evenal s het gevaar trouwens.
De vaten die in zee worden gegooid hoe
ven sl echts t e voldoen aan de vereiste
tra nsport-reguleringen. Sommige vate n
bestaan ui t een binnenvat met middel 
aktief afval. geplaatst in een groter
buitenvat. en daartussen opgevuld met
beton. Zo voldoet het buitenvat (gerne-

- ~
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ten aan de bu itenkan t) aan de normen
voor "l icht radioakti efafval". Zo dump
je wat je maar kwijt wilt.
Vanaf 1946 zi jn al du izenden vaten op
de oceaanbodem gedumpt . Sommige vaten
bezweken al voor ze op de bodem terecht
kwamen. terwi jl de andere vat en hoog
stens enkele t ientallenjaren inta kt
bli j ven. Het i s allerminst uitgesl oten
dat de gedumpte stoffen. waa rvan sommige
nog zeer lang radioaktief blijven, ons
via het zeewater en de planten en vis 
sen. die daar in l even , gaan bedreigen
Dit was een reden voor de Verenigde St a
ten om het oceaan dumpen te st oppen.
De europese l anden gaan nog gewoon door
met het op deze man ier verzieken van
het mil ieu .
Ook in 1981 heeft er weer een afva l
transport plaatsgehad van Petten naar
IJmuiden. Daar is onder bescherming van
politie een schip geladen en vertrokken
met radioak t ieve troep. di t ondanks hef
t ige protesten en menselij ke blokkades .
Milieu groeperingenhadden beroep aange
teke nd bi j de raad van state . Green
peace nam twee deskundigen in de arm
die aan de hand van meti ngen konden aan
tonen dat er wel degel i j k radioaktieve
stoffen i n de voedsel ket en terechtkomen,
en dat mensen dan bloot worden gesteld
aan lage stral ingsdoses die niet zo on
schul di g zijn als wordt aangenomen .
Bij de behande lin9 van het beroep is
meer waarde gehecht aan de t heoretische
model len die ten grondslag liggen aan
het verdrag van Londen, dan aan de kri
tiek daarop. Die kritie k was wèl geba
seerd op metingen in de prakt ijk.
De kroon maakte zich geen zorgen om de
vele onzekerheden in de theoreti sche mo
del len . Die fouten zouden namel ijk weer
opgeheven worden, doordat voor een aan
ta l fa ktoren pess imisti sche waarden zi j n
aangenomen .
Een voorbeeld van zoln pess imisti sche
aanname zou zi j n. dat geen vri jgekomen
radioaktievestoffen worden opgenomen in
de zeebodem . zodat die st of fen zich snel
zouden verspre iden in het zeewat er .
Volgens Davies. een biol oog die een stu 
die heeft gemaakt van amerikaanse onder 
zoekingen naar de toestand van het afval
dat in het ver leden voor de amer ikaanse
kust werd gedumpt . i s deze redeneri ng
onz in . Het is j ui st gevaar l ijk als radio
akt ievestoffen i n de zeebaden worden op
genomen. want die kunnen dan nog wor-
den gegeten door gediert e dat volgens
recente onderzoekingen in onverwacht
rijke getal e op grote diepte van de
oceaan te vi nden i s: sponzen , zeekom
kommers. krabben. i nk t vissen etc .
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Die dieren kunnen door vissen worden ge
geten. En die vissen kunnen mensen weer
op hun bord krijgen. Op die manier kon
cemtreren de stoffen zich eerst in het
bodem slib en daarna in de voedsel ke
ten tot schadelijke hoeveelheden die
zelfs niet voldoen aan de normen van
het verdrag van Londen.
De afgelopen jaren moesten de normen
steeds worden verscherpt. Soms werd de
maximaal toegestane dosis gedeeld door
honderd. En de marges worden steeds
kleiner als de te dumpen hoeveelheden
radioaktiefafval jaarlijks blijven groe
ien.
De amerikaan R.S. Dyer vond plutonium
en cesium in bodem-monsters die geno
men waren in de buurt van doorgeroeste
afvalvaten. Op de vaten leefden sponzen.
Bij de in het zeewater levende dieren
zijn koncentraties van strontium aange
troffen.
Maar de beschikking op het kroonberoep
vermeldt dat II niet is komen vast te
staan, of dit verschijnsel een gevolg
is van de dumpingen in zee, danwel wordt
veroorzaakt door de wereldwijde neerslag
ven radioaktieve straling afkomstig van
met nucleaire wapens".
Over ziekenhuisafval gesproken.
Het recht heeft gesproken, maar de wet
wet deugde niet. De vergunning om radio ..
aktief afval in zee te dumpen is geba
seerd op het "Verdrag van Londen". In
dat verdrag staat onder andere dat alvo
rens te besluiten tot het dumpen van ra
dioaktief afval in zee, eerst gekeken
moet worden of er mogelijkheden beschik
baar zijn op het land. Elk jaar blijkt
weer opnieuw dat daar geen voorziening
en voor zijn getroffen in de jaren er
voor. Een nalatigheid van de vorige re
gering dus. De laatste jaren begint
zelfs dat spelletje in de gaten te lo
pen, maar nu wordt er uit een ander
"vaatje" getapt. Als er zoveel weerstand
is tegen dumpen in zee, dan moeten de
lagere overheden maar meewerken bij het
vinden van een plaats ergens op het land.
En de milieugroepen die zich hebben ver
zet tegen het dumpen worden geacht wel
te willen bepalen welke "mogelijke" nood
oplossing de minste maatschappelijke
weerstanden oproept. Zo wordt het toe
nemende verzet tegen dumpingen gebroken
en wordt het probleem niet fundamenteel
aangepakt, want daar heeft dan niemand
tijd voor. Natuurlijk is het ook wel
iets netter om je troep binnen je eigen
grenzen te houden en maar "tijdelijk" op
te slaan, maar als er geen veilige defi
nitieve oplossing mogelijk is, en als men
dan toch maar door gaat het probleem te

produceren, moeten wij daar dan medever
antwoordelijk voor worden gemaakt? Het
zou wel eens een eeuwige blunder kunnen
blijken. De eerste en meest voor de hand
liggende maatregel is het stoppen van de
produktie van het afval als die overbo
dig is, d.w.z. als de toepassing van de
radioaktieve stoffen niet noodzakelijk
is of vervangen kan worden door andere
middelen. Voor kerncentrales ligt dat
wat duidelijker als voor de toepassing
in de medische sektor. Maar ook daar
zijn betere reguleringen nodig. Onder
scheid naar de aanvaardbaarheid van de
toepassing moet al gebeuren in de pro
duktiefase. Om daarover te kunnen oor
delen zijn gegevens nodig over de soort
nuclide, de soort straling, de stralings
energie en -schade en over de tijd dat
een stof radioaktief blijft. Momenteel
worden alleen gegevens over het verpak
te afval gepubliceerU. Maar die vage in
deling in LAVA, MAVA en HAVA zegt niets
over de inhoud van de afvalvaten.

EEN TIJDELIJKE OPLOSSING?

Om een probleem op te lossen moet je
kijken naar de oorzaak. Maar nee, men
zoekt nog steeds naar een noodoplossing
en voor de groeiende afvalberg wordt
een tijdelijke opslag aanbevolen. Die
tijdelijke opslag zal wel definitief
worden, want het probleem bljift bestaan.
Ook het vinden van "een zo veilig moge
lijke oplossing" zou nog geen rechtvaar
diging zijn voor het doorgaan met kern
energie ("kernenergie, ja mits" of "kern
energie, nee tenzij"). Als definitief be·
sloten zou worden om het afval maar in
de grond te stoppen, zou je toch tijde
lijke opslag bovengronds houden. Het
duurt namelijk tientallen jaren voordat
de aktiviteit van de splijtingsproduk
ten zover is afgenomen dat het afval be
werkt en ingepakt kan worden. Je houdt
dus toch bovengrondse opslag als het
afvalprobleem is "opgelost". Je houdt
ook het risiko dat er vandaag of morgen
(of later) iets mis gaat met de "zo vei
lig mogelijke" opslagfaciliteit. Boven
dien zou er regelmatig transport blij
ven plaats vinden van gebruikte brand-
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stofstaven uit de Europese kerncentrales
en een voortdurend transport van onver
pakt afval via de schoorsteen de lucht
in. Al s de aktiviteiten van de kern 
splijtingsindustrie blijven doorgaan
komt steeds meer radioaktief afval in
de omgeving terecht. Gasvormige stoffen
en zwevende deeltjes worden "gekontro
leerd geloosd". Aan de benedenwindse
kant slaan de stoffen neer op de bodem
en in het oppervlaktewater. Er zijn ver
bazend weinig gegevens bekend over het
vrijkomen van "kleine" maar 0 zo gevaar
lijke stoffen die in de buurt van kern
objekten, ondanks dellverfijnde opvang
technieken" in het milieu terecht komen .
Alsof er geen vuiltje aan de lucht aan
de lucht is. Slechts voor een klein aan
tal van de in aanmerking komende stof-

fen worden rond kernobjekten kontrole
metingen uitgevoerd naar het voorkomen
in gras of in melk . Over de te stel l en
normen zijn de meningen verdeeld . Er i s
voorlopig weinig aanleiding om veel ver
trouwen te hebben in normen. zolang de
gevolgen van kleine hoeveelheden stra
ling nog niet bekend zijn. temeer al s
je bedenkt dat elke extra hoeveelheid
straling. hoe klein ook moet worden op
geteld bij de natuurlijke en kunstmatige
straling die we toch al ontvangen. Die
extra straling is altijd teveel en is
dus een verstori ng van het fragiele na
tuurl ijke evenwicht. In rampsituaties
zullen normen overigens weinig uitmaken .
Meetgegevens kunnen pas beschikbaar zijn
als het te laat i s. Daar begint het nu
aardig op te lijken.

Gerd Vink

Zaterdag 27 november 19S2.Amsterdam :
10-jarig jubileum kongres van VMD.
Na 10 jaar aktievoeren voor het milieu,
is er bij de Vereniging Milieudefensie
niet êcht een juichstemming.De belangen
van het milieu zijn erger dan ooit in de
knel gekomen .Een duidelijk teken dat het
milieu slechts een s l ui tpost i s,geeft
het tweede rapport van de commissie Wagner.
De noodzaak voor de milieubeweging om
zich te bezinnen op haar strategie,is
dringend aanwezig .Want een duidelijk ant 
woord op de ekonomiese recessie en de
plannen van de overheid,heeft de milieu
beweging op het ogenblik niet.
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Het jubileumkongres zal nieuwe,kreatieve
ideeën moeten opleveren.om de leefbaar
heid van onze wereld te behouden en te
verbeteren.Na enkele inleidingen zal
uitgebreid.in groepen van 20 tot 40 per
sonen,over diverse deelonderwerpen (auto
mati sering. ekonomiese orde.werkgelegen
heid, . .... ) worden gepraat.
's Avonds wordt de plenaire sess i e gevolgd
door een feestelijke afsluiting.
Informatie en aanmeldingen :
Vereni gi ng Milieudefensie
Frans Rooijers &Pieter Lammers
020 - 221366
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Voor het begin van de afgravingen
op het KEMA-terre in i s er vanuit de
Arnhemse AKB een KEMA-over l eg ge 
st ar t. De bedoel ing van dit overleg
was het zoveel mogelijk in de publ i
citeit brengen van deze drie maanden
durende afgravingen, foutieve en mi s
leidende i nf ormat i e vanuit de KEMA
te ontzenuwen en aksies te plannen
tegen deze zelfde KEMA. Veel basi s
groepen uit de regio zijn vertegen
woordigd in dit overleg .De vergade
ringen zi jn eenmaal in de veert i en
dagen in Arnhem.
Er werd gestart met een afvalmani 
festa tie .Deze was gericht op de Arn
hemse bevolking en mensen uit de re
gio,en had als motto : hoe blij we
ook zijn dat deze radioaktieve troep
uit Arnhem verdwi jnt ,het i s natuur
li jk geen oplossing om het in zee
te dumpen . Integendeel,de ene sl echte
oploss ing volgt de ander op.
Op deze manifestatie werd het afval 
probleem van al le kanten beli cht .
We hebben duidelij k gesteld dat er
geen oplossing i s voor het radioak
tief afval .De enige manier is stop
pen met de toepassingen van kerne
nergie .Er waren vel e sprekers , te ja
te r ,muziek en stands. Aan het eind
van de mani festat ie was er een pers
conferentie,waa rop door sprekers en
organisatie een gezamenlijke pers
verklar ing werd afgelegd .Naast een
aanta l zaken zoals het wereldpro 
bleem van afval en het recht op ver
zet viel voora l in deze persverkla
ring op dat als er gestopt wordt
met kernenergie wi j bereid zij n om
konstruktief mee te denken aan een
oplossi ng van het bestaande afval .
De mensen die in de omgeving van de
KEMA wonen hadden allen aparte uit
nodiging gekregen .
Pikant deta i l was ,dat de KEMA op de
zelfde dag dat wij onze manifestatie
hiel den een open hui s had georgan i
seerd voor omwonenden .

I

" -

Gedurende de afgraaf periode ,die rond
16 juli beëindigd werd,hebben we
veel aan informatieve aksies gedaan .
Er kwam om de drie weken een muur 
krant uit (HET KEMA STRALINGSN IEUWS)
met de laatste informatie over de
voorgeschiedenis en wat er zoal el
ke keer gevonden werd .Onwaarheden
van KEMA-voorli chters werden en wor
den in deze kranten rechtgetrok ken.
Een van de muurkranten bevat vri j al 
gemene i nformat ie over de KEMA,de op
gravingen ,de wekelijkse transporten
naar Petten en Dodewaard,het dumpen
en de geva ren voor het mi lieu.Deze
krant is verspreid in plaatsen l ang s
de transportroute s.
Groepen uit Noord-Hol land hebben in
samenwerk ing met ons zoln KEMA- trans
port op een vri jdag in de buurt van
Petten een tijd geblokkeerd. De bedoe
l i ng hiervan was om de mensen in dat
deel van het land op de hoogte te
brengen van de kwa lijke kanten van de
KEMA en de aanstaande dumpingen .
Op een zaterdag hebben verscheidene
ba sisgroepen in de omgevi ng van Dode
waard een alternatief t ransport op
touw gezet. Er werden stenc i ls ver
spreid onder de bevolking, waarin ge
wezen wordt op de regelmati g lang s
komende transporten van radioaktief
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afval voor Dodewaard .Nadruk werd ook
gelegd op de nieuwe ta ken die de kern
centrale i n Dodewaard er ongemerkt
bijkrijgt ; het onderzoeken.verwerken
en verkleinen van afval afkomsti g van
de KEMA en de kerncentrale te Doel in
België .

Tijdens de aksie ZlJn vaten aan burge~

meester Goldberg aangeboden en een
aantal zi jn er bi j de kerncentrale
gedropt.
Als er i ets mi sgaat met Dodewaard.
worden er door de overheid j odi um
tabl etten verstrekt om schildklier
kanker tegen te gaa n.Alternatieve
jodiumtabletten met een voorl icht ings
briefje eraan werden tijdens het
transport aan de bevol king uitgedeel d.
Een gedeelte van de route kon niet
worden gereden omdat de inderhaast
opgetrommelde politie de wegen naar

!,!RC HAN~ELSBLAD Vrijdag 16 juli 1982

Wely,op bevel van Go ldberg, blokkeerde .
Di t uiteraard uit "pure mens l i evend
heid" tegenover de demonstranten om
ze te beschermen tegen de natuurl i jk
nog steeds "agressieve bevolking Il
van Wely.
Een leu ke aksie was ook die met rot te
vis bij de ingang van de KEMA(z ie foto)
en er staat nog meer op stapel to.a.
een grote af sluitende demonst rat i e
i n sept ember .Deze i s bedoeld om dui
delij k te maken dat de KEMA weer mag
gaan knoei en met gi gantiese hoeveel 
heden radioaktief materiaa l van de
overheid.Daarnaast zal veel aandacht
worden gegeven aan banden die de KEMA
met Ka lkar heef t.
We willen hier een la ndel ijke demon
strat i e van ma ken.Het is namel i jk
erg belangri j k dat we de KEMA hinder
lij k blijven vol gen,omdat ze een cen
trale plaats inneemt bi nnen de atoom ~

l obby.

Groetj es ui t Arnhem ,
Hi1lechie n
Bar ry

ActiefOft"ders tegen kUMnergi~ h~bben fanmorg~n ,it'f'hond~rd kilo dod~ , is uitgestori voor d~ poorl 'In ck
Kema in Arnhem uil prottst legen hel storl~n un radio-acller ar'a l 'In de K~ma in Zet. (Foto Apa)

VROL\'IENAKTIE

Nieuwe vergadering op 19 augustus in
de Tuinstraat 177" ,Amsterdam .
Tel.:020-165168

Op 10 augustus i s er een info-avond
over de Petten-akt ies in Utrecht .
Meer informat ie bi j Kees ,030-322842
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Elke maandagavond is er i n A1dam een
wervi ngsavond voor Petten i n Tetterode .
Bilderdi j kstraat 165. (di a' s ,video etc.)

Op 14 en 15 augus tus wordt er vanui t
Ams terdam een demonstrati eve- verkennings
fietst ocht geh ouden langs Petten naar
Den He lder .In fo :020-722932
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laties afkomstig. Een klein deel komt
uit ziekenhuizen. Als alles volgens het
plan van 1976 verloopt, dan moeten in
1990 de jaarlijkse dumpingen met een
faktor van 30 tot 40 verhoogd worden.
Hoeveel het aantal curies dan wel niet
gaat worden dat de zee in gaat, kun je
zelf wel bedenken wanneer je weet dat
alleen al in 1981 111.704 curie gedumpt
werd. De toekomstige vermeerdering is
ondermeer het gevolg van het afval dat
ontstaan is bij de ontwikkeling van de
Engelse waterstofbom. Vooralsnog ligt
dit afval nog op het land opgeslagen
en zou volgens een Engelse aktiegroep
die zich tegen dumpingen verzet, 1/3
ton plutonium bevatten. Bij deze hoe
veelheid is dan nog niet eens het aan
tal kilogrammen aan nucleair afval,
dat eenvoudig via pijpleidingen vanuit
de opwerkingsfabriek Windscale de Ierse
zee in geloosd wordt, opgeteld. Reeds
vanaf de vroege SO-er jaren laat Wind
scale haar vuil, dat eveneens plutonium
omvat, deze in zee lopen. Een Ierse ad
vocaat, George Dobry, verklaarde dat
het plutoniumgehalte in de Ierse zee

De VS zette haar dumpingen stop, omdat
ze niet aan de gestelde veiligheidsei
sen voldeed. Ook Italië, West-Duitsland
Zweden en Frankrijk riepen in de 70-er
jaren hun dumpingen een halt toe. En de
Nederlandse Raad van State sprak zich
vorig jaar tegen de Nederlands-Belgisch
Zwitserse dumpingen uit in de oceaan uit,
als gevolg van de protesten van diverse
milieuorganisaties tegen de vergunningen.
Als vervanging gingen de landen op zoek
naar mogelijke opslagplaatsen op het
vaste land. Onder leiqing van het atoom
agentschap van de OECD (NEA) proberen
diverse staten, waaronder Frankrijk, de
Verenigde Staten, België en Nederland 
ons landje speelt daarbij een voortrek
kersrol - opbergplaatsen voor haog-ra
dioaktief afval in de diepzeebo em te
vinden. Sommige officiële instanties
verwachten, dat als dit onderzoek po
sitieve resultaten oplevert, althans
voor de nucleaire industrie, dat er dan
ook de mogelijkheid bestaat dat ander
soortig afval mee de diepzeebodem in
gaat. Dus ook laag-radioaktief afval
vindt in de toekomst misschien toch
weer zijn laatsteltrustplaats" in de
zee. Deze mogelijkheid is vooralsnog
"toekomstmuziek". Maar misschiem wordt
op de resultaten van het diepzeeonder- SS'
zoek niet eens gewacht. Een recente
studie van officiële Amerikaanse zijde
noemt het storten in de diepzee namelijkSO'
weer als een reeël alternatief, vanwege
de "toenemende konkurrentie om steeds
minder land". Voorlopig is Engeland ..'S' De plekken waar
echter één van de weinige Europese lan- door Engeland in
den dat nog van de oceaan gebruik maakt de jaren ]9L9 rot
om er zijn radioaktieve afval in te en met 1979 ge

dumpt is. De ge-
dumpen. Zo langzamerhand heeft Groot- tallen slaan op
Brittanië een "dumpingshistorie" van het aantal Jaren
zo'n 34 jaar achter de rug. Schattingen 35' . dat de betreffen-
van de Engelse commissie voor Atoomener- de plaats in ge-
gie noemde het getal van niet minder . bru i k was. Onder-
dan 65.000 ton aan "laaq-radtoakttef" 30 srrepingen dui-
afval , dat Engeland reeds voor 1978 in 2S' den op 'kontrole'

"an de NEA.zee heeft opgeborgen. Dit afval is van ~-4__~__~__L-~__~__-J

zowel burgelijke als militaire instal- 35' 30' 2S" 20' lS'
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rond het uiteinde van de pijpleiding
26 maal hoger is dan het plutoniumge
halte bij de Enewetok atol (een atol
in de Pacific Ocean waar de Amerikanen
verschillende bommen getest hebben).
De Engelse commissie voor Atoomenergie
die de leiding over de dumpingen heeft
(het ministerie van landbouw,voedsel
en visserij geeft de uiteindelijke ver
gunningen af) probeert iedereen wijs te
maken dat het radioaktiviteitsgehalte
zo laag is en dat de Ierse zee zoveel
kan absorberen, dat deze manier van lo
zen een geschikte methode is. Het Lan
cashire en Western Sea Fisheries Joint
Committee maakte echter duidelijk dàt
de vervuiling van de Ierse zee wel eens
grote schade aan de visindustrie kan be
rokkenen. als de lozingen hetzelfde

WISE geeft een eigen bulletin uit,vol
met antikernenergienieuws uit alle
hoeken van deze aardkloot.Het verschijnt
maandelijks en in de engelse taal.
Een abonnement kost f30,-.Schrijf
voor meer inlichtingen naar:
WISE-Amsterdam
Czaar Peterstraat 1
1018 NW,Amsterdam
Of bel naar 020-234160.

peil behouden of verhoogd worden. Zij
voegde daaraan toe dat sommige vissers
families. die normaal heel veel vis e
ten, al 35% van de toegestane hoeveel
heid Cesium 137 naar binnen krijgen.
Deze toegestane ICRP maatstaven zijn
inmiddels al als veel te hoog ingeschat.
Het wordt wel heel cynisch wanneer je
het volgende citaat leest in een voor~

lichtingsboekje van het Internationale
Agentschap voor Atoomenergie (IAEA):
"Het laag-radioaktieve afval van sommi
ge West-Europese landen is altijd op
plaatsen in de zee gedumpt waar het on
waarschijnlijk is dat er ooit nog geex
ploreerd gaat worden. Er is veel verzet
geweest tegen de dumpingen van laag
radioaktief afval in zee, ofschoon er
de afgelopen tien jaar volgens strikte
veiligheidsmaatregelen gehandeld is".(2)

Noten:
1. Er is voor dit artikel veel gebruik

gemaakt van het pas verschenen boek
"Geen atoomafval in zee".

2. Radioactive Wastes, International
Atomie Energy Agency 1978

WISE NEDERLAND

VMD IN BEROEP TEGEN DUMPING

De vereniging Milieudefensie heeft beroep
ingesteld tegen de beschikking t.b.v. het
storten van radioaktieve stoffen in de
Atlantiese Oceaan.Vergunning voor de stor
ting die in deze zomer zal plaatsvinden.
werd op 17 juni verleend door de staats
secretaris van volksgezondheid en milieu
hygiëne aan het ECN te Petten.
Milieudefensie maakt met name bezwaar te
gen de dumping van het afval dat de afge
lopen maanden bij de KEMA in Arnhem is
opgegraven.Volgens VMD staat in de ver
gunning nauwkeurig omschreven hoeveel
radioaktiviteit er gedumpt kan worden.
Van het KEMA-afval,dat een groot deel van
de totale hoeveelheid uitmaakt,is niet
nauwkeurig bekend wat de hoeveelheden ra
dioaktieve stoffen en hun bijbehorende
radioaktiviteit zijn.Het is derhalve niet
bekend of.en zo ja, in welke mate de
voorschriften in de afgegeven vergunning
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overschreden zullen worden.
VMD acht het,voordat tot dumping wordt
overgegaan. noodzakelijk dat nader en
nauwkeurig onderzoek verricht wordt
naar de exacte samenstelling van het ra
dioaktief afval dat op het KEMAterrein
is opgegraven.Dit onderzoek is nodig om
de effekten van de dumping op het mari
tieme milieu te kunnen beoordelen.
Omdat Milieudefensie vreest dat het KEMA
afval al is gedumpt voordat tot behande
ling van het beroep bij de Raad van State
is overgegaan,heeft zij tevens om schor
sing van de vergunning gevraagd.
Dat betekent dat het radioaktief afval
niet gedumpt mag worden voordat de Kroon
een uitspraak heeft gedaan.
Nadere informatie over het beroep zijn
te verkrijgen bij Pieter Lammers,VMD,
Amsterdam.tel.020-221366



EEN

UITDAGING ?

DEFINITIEF

PROBLEEM ,
•

KRITERIA ?

Voor een degelijk onderzoek naar een
echt veilige methode om van het afval
probleem af te komen,als die methode
ooit te vinden is,heb je eerst degelijke
kriteria nodig waar die methode aan zou
moeten voldoen.Die kriteria waren al vaag:

En als dát niet doorgaat willen ze ook
de hoog-aktieve troep in de diepzee dum
pen.
Wanneer vindt een wetenschapper een op
lossing veilig genoeg? Dat hangt af van
de gestelde kriteria,de voorwaarden waar
aan een opslagmethode moet voldoen.De
beslissing of een oplossing veilig ge
noeg is om met de produktie van radio
aktief afval te kunnen doorgaan wordt
al genomen aan de hand van de opdracht
die de onderzoekers meekrijgen.

ANNAAADBAAR ?

In Nederland dacht men eerst nog door
middel van proefboringen een geschikte
zoutkoepel te vinden om zo de opslag
plannen "aanvaardbaar" te maken. Maar
de kriteria waaraan een geschikte zout
koepel moest voldoen waren dermate vaag,
dat de resultaten van dit voorgenomen
onderzoek al bij voorbaat met een korrel
tje zout genomen werden.
Om de protesten tegen de proefboringen
en dumping in Groningen en Drenthe te
omzeilen is nu geld beschikbaar gesteld
voor onderzoek van de zoutkoepels in
het buitenland en onder de Noordzee.

In elk Euratomland heeft een aantal geo
logen de opdracht gekregen na te gaan
welke mogelijkheden er in eigen land zijn
voor de ondergrondse opslag van kernafval.
Ze moeten een "zo veilig mogelijke oplos
sing vinden.Daar zijn ze nu mee begonnen,
sommigen enthousiast anderen al wat kri
tieser.Alle mogelijkheden worden bekeken:
In graniet,in zout en in België in klei.
Radioaktiviteit kun je alleen voorkomen.
Er wordt dus gezocht naar een noodoplos
sing.In plaats van hft afvalprobleem bij
de bron aan te pakker ,en de afvalproduk
tie te stoppen,wordt doorgegaan met het
zoeken naar een zo veilig mogelijke op
slagmethode.Op een echt veilige methode
wordt kennelijk al niet meer gerekend.
Maar de betrokken geleerden zullen dat
niet willen toegeven.Ze zien het daar
entegen als een uitdaging. Veel faktoren
geven problemen.Maar wetenschappers kun
nen problemen oplossen: ze komen dan met
een u zo veilig mogelijke" oplossing.Of
di~ oplossing veilig genoeg is,hangt er
van af of de voordelen opwegen tegen de
nadelen,en of de oplossing maatschappe
lijk aanvaardbaar iS.Daar hoeven de we
tenschappers echter niet over te beslis
sen.Dat doen de politici aan de hand van
de adviezen van de wetenschappers.
De verantwoordelijkheid ligt dus overal
en nergens.Een zo veilig mogelijke op
lossing vind je op die manier altijd
wel.

________________________-U..



"zo veilig mogelijk","bij voorkeur", etc .
Maar zelfs aan dit soort vage ei sen kan
al niet worden voldaan .En de kriteria
worden steeds vager naarmate het onder
zoek "vordert" .
Eerst wilde men meerdere barrieres rond
het afval maken:verpakking.i solering ,zout,
kleilagen en bewaking .Tegenwoordig vind
men het al niet meer zo nodig dat de ver
pakking het 1000 jaar uithoudt . In Europa
heeft men ervoor gekozen het hete kern
afval in te smel ten in borosilikaatglas
omdat dat zo stabiel zou zijn .Uit latere
onderzoekingen i s echter gebleken dat
die glassoort toch niet zo geschikt i s .
Het boraat-gedeelte lost snel op en het
dan overblijvende s i l i kaatglas verbrok
kelt.De austral iër Ringwood bedacht een
methode om radioaktief afval in te bak
ken in syntheties gesteente "synrockl1

•

Hij kwam er laatst nog mee naar Neder
land.maar de heren van het EeN hadden
geen belangstelling.Glas was zeker goed
genoeg :"zo veilig mogelijk"is niet veel
ei send .Stelde men vroeger nog de eis dat
het afval terughaal baar moest blijven
(voor het geval dat er alsnog een veilige
oplossing voor gevonden zou worden) ,te
genwoordig neemt men aan dat de mijn na

I

.'
••

. /

12

het dumpen opgevuld en afgedicht moet
worden.De beste afdichting i s helaas nog
altijd 50%poreus,vergeet dat niet ~

Oorspronkelijk mochten geen nieuwe mijn
bouwtechnieken worden toegepast .Tegen
woordig overweegt men gebruik te maken
van nog te ontwikkelen mijnbouwmethodes.

EELMIG ?
Bij het onderzoek ligt de nadruk nu op
de periode dat de mijn gebruikt wordt,
zoln 80 jaar .Wat daarna met het afval
gebeurt,is niet meer na te gaan .
Voor de aanleg van een dumpmi jn voor ra
dioaktief afval zijn andere technieken
nodig dan voor de traditionele mijnbouw,
zoals de winning van kolen.Als de kolen
eruit gehaald zijn, wordt de mijn geslo
ten en mag dan rustig vollopen met water .
Maar de dumpmijn moet men juist water
dicht houden,ook na de opslagperiode .
Om gangen en schachten te graven moeten
nieuwe boortechnieken worden gebruikt
in plaats van de oude beproefde methoden ,
waardoor een nieuw soort mijnbouwdeskun
digen nodig is.
Er i s ook een nieuw soort geologen nodig .
Omdat het afval duizenden jaren gevaar
lijk blijft,moeten geologen,die zich vroe
ger vooral bezig hielden met het verleden,
nu in de toekomst gaan kijken . Er moet
nauwkeurig voorspeld worden hoe de geolo
giese formatie zich zal gaan gedragen in
de verre toekomst.nadat er warmteverspref 
dend afval in is opgeslagen•
Men onderzoekt nu hoelang het duurt voor
dat het met radioaktieve stoffen besmette
water aan de bovenkant van de formatie te
voorschijn komt .Oe watervoerende zandpa
ketten die boven de zout-of kleilagen
liggen zullen voor de komende generaties
waarschijnlijk een belangri jke drinkwa
terbron blijven .

Gert Vink
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vriendenvandekema
Naast de akties in Arnhem die beschreven
worden in een artikel elders in dit blad,
is een aantal mensen,die zich Vrienden
van de KEMA noemen,al een tijdje bezig
meer duidelijkheid te verschaffen over
het verloop van de opgravingen op het
KEMA-terrein.
Hieronder volgt hun eerste bericht.

ONVOLLEDIGE BERICHTGEVING

We hebben een aantal berichten van de
Cotlrdinatiecommissie KEMA-afval afge
wacht,om aan te zien of dit de gebrui
kelijke manier van reportage zou worden.
In dit bericht van de Vrienden van de
KEMA zijn de berichten 1 t/m 7 van de
Cotlrdinatiecommissie verwerkt.
1.Ons voornaamste bezwaaP tegen de be
riahtgeving van de CoBrdinatieaommissie
is dat die besricht-qeoinq onvoUedig is.
1.1 Er wordt niet duideliJk gemaakt
welk afval uit welke kuil komt en met
welke periode van storting die kuil
korrespondeert.
1.2 Indien al een specificatie wordt
gegeven van het afval dan is dat een
onvolledige.(Zie verslag van de tweede
opgraafweek:"het grote afval bestond
o.a. uit filters,lege vaten en construc
tiemateriaal").
1.3 In bericht 2 wordt gesproken over
filters.Wat is de aard van deze filters?
Zijn dit de hoog-radioactieve (gebruik
te) absoluutfilters?
1.4 In bericht 6 is sprake van "terwijl
er ook enkele grotere voorwerpen werden
aangetroffen".Ook hier volgt geen nadere
specificatie.Zijn dit onderdelen van de
Nulenergiereactor?
1.5 Uit bericht 6 het volgende citaat:
"Op basis van de veronderstelde verrij
kingsgraad van 20% bedraagt de hoeveel
heid naar schatting 50 gram."
De berichtgeving geeft geen uitsluitsel
over de vraag of deze 50 gram reeds is
teruggerekend tot op het pure Uranium
235 (de verrijkingsgraad) of dat dit
nog moet gebeuren. Indien dit nog moet
gebeuren is er 100/20 maal 50 gram is
250 gram uraniummengsel aangetroffen:
2.Een ander bemaaar is dat in de be
riahtgeving versahiZZende radio-aatieve
stoffen worden opgeteld die niet op te
teUen zijn.
In meerdere berichten worden het aantal
Curies van de radio-actieve stoffen Ce
sium en Cobalt opgeteld.Aangezien Cobalt

in ongeveer 5 jaar en Cesium in onge
veer 30 jaar halveert moet men de af
zonderlijke waarden weten,als men wil
uitrekenen hoeveel er destijds is ge
stort.Dit is weer van belang i.V.m. de
juridische bewijsvoering.Appels en pe
ren worden dus opgeteld.
3.Medisah gezien worden absoluut onhoud
bare uitspraken gedaan.
In bericht 6 wordt beweerd dat de ge
vonden 2 millicurie Radium 226 geen en
kele bedreiging voor de gezondheid van
de omwonenden vormt.Dit is een duidelijk
geval van het bagatelliseren van de zaak.
Ingegaan wordt hier niet op het gevaar
voor kinderen die destijds in en met
het afval hebben gespeeld.
Volgens het boekje "Kernenergie:voor of
tegen?" van de hand van KEMA-werknemer
A.J.van Loon blijkt op pagina 122(twee
de druk) dat Radium-226 vierhonderd
maal giftiger is dan plutonium.We cite
ren verder:"strenge veiligheidsmaatrege
len voorkomen inademen of inslikken van
plutonium door mensen die met die stof
moeten omgaan".Voor Radium-226 is dat
dus nog 400 maal zo noodzakelijk.
De Coördinatiecommissie bedriegt in de
ze de zaak op een niet aanvaardbare wijze.
4.Besmetting van de buitenluaht.
In de berichten 2 en 4 van de Coördina
tiecommissie wordt expliciet gemeldt dat
er geen besmetting heeft plaatsgevonden.
In bericht 7 wordt gemeld dat "tot op
heden heeft het RIV ook geen besmetting
van de buitenlucht geconstateerd".Dit
is een heel andere formulering als te
zeggen "dat er geen besmetting heeft
plaatsgevonden" .
In bericht 1 (de eerste week) is geen
radioactief afval opgegraven zodat er
ook geen besmetting heeft kunnen plaats
vinden.In bericht 3,5 en 6 wordt geen
uitspraak gedaan over het al of niet be
smet geraakt zijn van de buitenlucht.
Op zaterdag 29 mei 1982(de laatste dag
van week 6) lazen wij in een Arnhems
dagblad dat er een besmetting van perso-
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neel had plaatsgevonden omdat er een
stortbui was geweest.Hebben zich in de
derde en/of vijfde week soortgelijke
incidenten voorgedaan?
Wij vragen ons overigens wel af waarom
een onderzoeksinstelling als de KEMA bij
zoln gemeten besmetting niet direct bui
ten de poort ook even is gaan meten of
wandelaars,en andere mensen niet ook be
smet geraakt zijn.(Blanco steekproef)
Indien uandel.aare in Nederland radio
aktief besmet raken door een etoribud.
is het dan niet de hoogste tijd gewor
den om op te houden met al-lerlei: toe
passingen van kernenerqie ?
5.Was het ve:!'T'ijkt UT'anium in de KE~

tuin ve:!'lûacht ?
Nog onlangs beweerde de heer van Wijk
(voorlichter van de KEMA) dat de heer
Sol (regionaal inspecteur op de Volks
gezondheid)het opgraafplan niet goed
kent als hij beweerd dat het verrijkt
Uranium niet verwacht werd.
Op pagina 45 van het opgraafplan lezen
we echter dat er, en nu citeren wij
even:"Verwacht worden naats natuurlijk
Uranium en Thorium beperkte hoeveelhe
den radioactieve stoffen afkomstig
van tracer-onderzoek.Dit onderzoek is
verricht met verscheidene nucliden,
waaronder met een halveringstijd groter
dan een jaar:Sr-90,Rb-l06,Cs-137,Pm
147 en Eu-152/Eu-154."
Verder wordt geen uitspraak gedaan
over wat er nog meer verwacht wordt.
Hieruit concluderen wij als vrienden
van de KEMA dat de heer Sol het m.b.t.
het verrijkt Uranium bij het juiste
eind had en de heer van Wijk zijn
huiswerk opnieuw moet maken.
6.De gehanteeT'de meetdT'empel maakt
het mogelijk dat aanzienlijke hoe
veelheden T'adioactieve stoffen aan de
aandacht ontsnappen.
De meetdrempel zoals die bij de opgra
ving van het radioactieve afval wordt
gehanteerd bedraagt voor natuurlijk
Uranium 13 gram en voor Thorium 7 gram.
Per meting kunnen dus maximaal 12 gram
natuurlijk Uranium en ongeveer 6 gram
Thorium ongecontroleerd passeren.Ons
insziens is dit van belang omdat zo
een duide1ijk beeld over hoeveel er
destijds is begraven ontbreekt.
Wat is het geval ?
De KEMA heeft volgens bericht 7 van de
Coördinatiecommissie nu ongeveer de
helft van het afval opgegraven.Ter ere
daarvan is een tussenbalans opgemaakt.
Daaruit blijkt dat ca. 7~ kilogram na
tuurlijk Uranium en Thorium is opgegra
ven.Dit zou op het eind van de uitvoe-
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ring van de opgraving kunnen correspon
deren (schatting) met ongeveer 15 kilo.
Het RIV (Rijksinstituut voor de Volksge
zondheid) kwam echter destijds na ope
ning van de zakken en preciese bepaling
per zak op een te verwachten hoeveel
heid van ongeveer 90 kilogram.
Omdat we dit zagen aankomen hebben we
d.d. 16 april 1982 bij de Raad van Sta
te onder andere geeist dat alle zakken
geopend moesten worden.
Staatsraad Veringa heeft dat in zijn
uitspraak verworpen omdat direct bij
de eerste meting op het KEMA-terrein
duidelijk zou worden wat er precies
in het afval zit.
Dat staatsraad Veringa het hier bij
het verkeerde eind had mag blijken
uit het volgende;toen onlangs verrijkt
Uranium in de tuin van de KEMA werd
gevonden berekende de KEMA het aantal
grammen.Uitkomst 20 gram. Bij nader on
derzoek in Dodewaard bleken de 20 gr.
50 grammen te moeten zijn en toen ver
volgens het RIV ging meten kwam dit
instituut uit op een totaal van onge
veer 70 gram.
Hieruit blijkt dat helemaal niet al/lee
dixeet: bij de KE~ gemeten WOT'dt.Dit
zou op ziah geen T'amp zijn als vervol
gens alles in Dodewaar>d veT'deT' zou
wOT'den ondeT'zoaht.Maar> op het KEMW
teT'T'ein vind een seZeatie plaats oveT'
welk afvaZ nader onderzocht: moet wor
den en taellc niet.
De gehanteeT'de meetidrempe L maakt het
zo mogelijk dat aanzienlijke hoeveel
heden T'adioaatieve stoffen aan de aan
daaht ontsnappen.

Contactadres voor de Vrienden van de
KEMA is : H.Wijnberg,Sint Marten 48,
6821 BW Arnhem.(tel.085-421010)
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DUMP
HAND
BOEKo
Het boek gaat zowel over de problema
tiek van het radioaktief afval, als
over het verzet daartegen. Nadat wij
hadden meegedaan aan de akties tegen
de dumping in sept. '81 besloten we om
verschillende redenen hier een boek o
ver te maken:
- In tegenstelling tot andere delen van
de kernenergiecyklus zijn de verschil
lende aspekten van dumpingen en de argu
menten daartegen nooit goed op een rij
tje gezet. De stroomgroep in Haarlem
heeft wel in de loop der jaren een hele
hoop informatie verzameld en in eigen
kring verspereid. Greenpeace voert mo
menteel een internationale kampagne te
gen de dumpingen, maar daar blijft het
dan wel bij. Het gaat hierbij zowel om
technische als om juridische informatie,
hoeveel en waar er gedumpt wordt en hoe
dit (internationaal) geregeld is. We
hebben bij het schrijven dankbaar ge
bruik gemaakt van het verslag van een
groep miljeukunde studenten over de
"Herkomst, transport en dumping van ra
dioaktiefafval".
- De dumpingsaktie van 1 en 2 september
1981 heeft bijzonder weinig aandacht
gekregen in de burgelijke pers, mis
schien op de eerste mollie (=molotov
cocktail) tegen de ME na. De berichtge
ving werd nogeens bemoeilijkt door het
feit dat er op de route van Petten tot
IJmuiden groepen met verschillende mo
tiven en aktiemiddelen bezig waren het
transport lastig te vallen. Door de on
derlinge verschillen was er een losse
struktuur ontstaan, wat behalve een lan
ge rij kleine en grote vertragingen,
ook tot gevolg had dat niemand achteraf
van elkaar wist wat we nou precies ge
daan hadden. We besloten daarom al die
groepen te gaan opzoeken en te inter
viewen om zo wat aan eigen geschieds
schrijving te doen en het verzet niet
gereduceerd te zien worden tot een paar

Een aantal mensen uit Amsterdam heeft
een heel prakties handboek geschreven
voor en over dumpingsakties.Het enige
wat misschien minder handig is aan dit
boek is het formaat;400 bladzijden ~

Hieronder laten we een aantal van de
samenstellers aan het woord over hun
boek.

verdraaide krantenberichten en ook de
interne kommunikatie te verbeteren. Het
zelfde geldt voor de internationale kon
takten die we hebben gemaakt.
- Een andere reden om met de dumpings
akties bezig te gaan was het model van
de aktie, de zgn. 'eenheid in verschei
denheid'. Hierbij komen groepen tegen
kernenergie op eigen manier in verzet,
zonder elkaar een aktievorm op te leg
gen. Het protest varieert van picket
lines, geweldloze blokkades tot stenen
gooien en een mollie. De vrijheid die
er was om tegelijkertijd, op verschil-

lende plaatsen iets tegen kernenergie
te doen, stond ons erg aan. Wij wilden
na de twee varianten van het Dodewaard
model (in 180 een geweldloze blokkade
en in 181 een konfrontatie met de ME)
niet bij de pakken gaan neer zitten.
Daarom besloten we bij het begin van
onze werkzaamheden dat dit boek vöör
de aktie van 1982 zou moeten uitkomen,
om zo meer mensen aan te sporen mee te
gaan doen. In onze planning zijn we er
vanuitgegaan dat het af moest zijn als
het dumpingsseizoen zou aanbreken.
Het eerste deel begint met een sombere
opeenstapeling van de wereldproblemen
waar het (radioaktief) afval er één van
is. Het eerste hoofdstuk gaat over het
probleem van het afval. haar bron de
kernenergie en de andere manieren waar
op het afval verwerkt en opgeslagen

--_- -Ui
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wordt. We hebben dit geschreven omdat
vrijwel nergens in de were ld beweerd
wordt dat de dumping in zee de enige
mogel ijkheid is om het kwijt te raken.
Bovendien wi l len we aantonen dat er
geen oplossi ng te vinden i s en dat het
vo lhouden van de mening 'dat kernenergie
goed iS t maar de dumping slecht'. on
houdbaar i s .
Hoofdst uk 2 behandelt al lemaa l verschi l 
l ende ass pekten van het dumpen i n l ee.
Eerst zetten we de gevaren nogeens op
een rijtje . We beki jken daarna de ge·
schiedeni s van het fe nomeen internatio
naal gezien en de plannen om hoog-radi o
aktiefa fval onder de zeebode~ op te
slaan. We gaan apart in op de Pacifi c
die als bui l stortplaats en laborator i um
gebruikt wordt door de atoomindustrie :
Japan wi l er gaan dumpen, Frankr i j k
houdt er nog steeds ondergrond se kern
proeven, overal zij n mi litaire bases
met atoom onderzeeërs . Hierna komt de
neder landse situatie tersprake . Eer st
iets over de vroegere dump ingen, dan
over de vuil nisdienst het EeN. Het hu i 
dige nederland se bele id om welli cht i n
1983 te beginnen met tijdelijke opslag
komt i n 2.6 aan de orde. Als l aat st e
komt de fe itelijke gang van zaken bij

de dumpi ng aan bod. Hoofdstuk 3 behan
delt de juridi sche aspekten. De l ei 
draad in dit verhaal i s dat een netwerk
van i nternati onale organi sat i es . wetten,
kontro les is opgezet om het dumpen te
l egi t i meren. Ook l aten we zien hoe de
neder landse wetgev ing verstrengeld is
in dit netwerk.
Het tweede deel vergezel t u bi j een rit
je met een vrachtwagen met radioakt i eve
vaten omringd door po l ities taat i n l e
vende l i j ve . de ME van het EeN in Pet
ten tot aan het schi p i n de ha ven van
IJmuiden. waarna het ver trek t en i n Bel
gi ë en later nog i n Spanje met verzet
van de bevolki ng te maken krijgt. Voor
dat de reis beg int . geven we eerst een
overz i cht van de geschiedeni s van het
~erz e t . In 1981 hoort daar de vert ra
ging bi j die er geweest i s door een
Raad van State-procedure die aangespan
nen was door Greenpeace en Nat uur en
Mi lieu, waardoor de dumping uitgesteld
werd van ju ni naar september. We heb
ben er voor gekozen om intensieve i n
terviews te maken en voornamel i j k te
praten over de mot i even waarom men te
gen kernenergie is en waarom men voor
een bepaalde aktievorm kiest. We wi l 
den de intervi ews niet verknippen en

,

Binnenland
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Op een kade In I~'mulden la gen gtsteeen de bonderden 'IIaten met radioa cti ef a r'llal ge reed om Inlleladen Ie word en In de Lou"e
Smlts, die de nacht In de Atl antlscbe oceaan 'tal !Itonen. (Foto Ane fo)
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over het hele boek verspreiden. Daarom
hebben we gekozen voor een groepsge
wize indeling.
Grofweg werd er op 3 plaatsen/routes

iets gedaan. Bij de poorten van het
EeN in Petten, voornamelijk door men
sen uit de buurt. Tussen Petten en
Alkmaar, waar mensen in busjes rond
reden en op verschillende plaatsen ge
weldloze zit-blokkades maakten en bij
Velsen, waar een mengeling van mensen
aktief was. Na de beschrijving komt er
een beoordeling van de aktie en wordt
er aangegeven hoe het dit jaar zou kun
nen gaan. We vinden deze diskussies
belangrijk om de kwaliteit van het ver
zet te vergroten. Er moeten niet alleen
maar meer mensen aktief worden, maar
de interne kommunikatie moet ook ver
groot worden.

In het derde deel proberen we tenslot
te onze eigen inschatting van de aktie
te geven. We hebben apart of met zin
tweeën de akties vanuit een bepaalde
invalshoek bekeken. Dit vanwege onder
linge meningsverschillen en onze weige
ring om een pamflettistiese beginsel
verklaring van onze kant met een (be
leids) aanbeveling aan de "de beweging"
aan te komen~ Het zijn de volgende the
mals: wat is nou zo goed aan die onder
linge verscheidenheid en waarom moet er
toch soms een eenheid zijn? Waarom kie
zen sommige mensen ervoor hun aandacht
te richten op het ontwikkelen van (en
ergie)alternatieven en wat zijn daar de
problemen bij? Hoe staan de dumpingsak
ties t.o.V. de andere kernenergieakties?
We hebben deze stukken als laatste ge-
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schreven, in de maanden februari en
maart. Enerzijds omdat het ons zo-
veel moeite kost om op deze manier te
schrijven en anderzijds omdat het poli
tieke klimaat t.a.v. akties best snel
kan veranderen als je bv. naar de ge
beurtenissen rond de munitietreinen
kijkt. Het was ook even overschakelen
na zoveel droog materiaal uit het eer
ste deel en meningen van anderen uit
het tweede deel. We hebben met de hulp
van onze uitgeverij LONT er ons toch
aan gezet om niet alleen aan geschied
schrijving en informatie te doen, maar
ook over te gaan tot de realiteit van
1982 en van onze kant hiervoor een bij
drage te leveren.

Het vierde deel bestaat uit praktiese
tips, varierend van kaarten tot de tak
tiek van de politie en sabotagerecepten.
Vorig jaar bleek namelijk dat er geen
grijpklaar handboek was en er dus men
sen waren die met groot enthousiasme
op de dag van de aktie een ijzerhandel
binnen gingen en vroegen of er kraaie
poten te koop waren.

Het Dumpingboek kost f14,- en is ver
krijgbaar in iedere goede boekhandel,
in Amsterdam bijv. de Milieuwinkel en
het Fort van Sjakoo.
Het wordt uitgegeven door Lont,post
bus 1823,Amsterdam(020-865733).
Hier kun je ook navragen waar het boek
verder nog verkocht wordt.
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Sinds januari van dit jaar worden er
door een aantal basisgroepen uit het
hele land akties voorbereid tegen het
dumpen van radioaktief afval in zee.
Deze basisgroepen werken met elkaar
samen in het landelijk overleg van ge
weldloze basisgroepen. Dit overleg is
ontstaan na de evaluatie van de dump
ing in 1981. Na deze evaluatie is be
sloten om verder te gaan met het voor
bereiden van geweldloze direkte akties t
waaronder de. dumping. Ik denk dat het
goed is om nog even te schrijven waar
om we gekozen hebben voor zulke duide
lijke uitgangspunten van geweldloos
heid van de kant van de aktievoerders t
werken in basisgroepen en gezamenlijke
besluitvorming. In het landelijke over
leg van geweldloze basisgroepen komen
basisgroepen bij elkaar die ervoor kie
zen om geweldloze akties tegen kerne
nergie te organiseren. We kiezen voor
duidelijke uitgangspunten omdat we aan
mensen die willen meedoen willen laten
weten wat ze kunnen verwachten en waar
ze aan toe zijn als ze ervoor kiezen om
met deze aktie mee te doen. We willen
graag akties voerent die een grote wer
vingskracht hebben voor mensen en waar
in we gezamenlijk kracht kunnen vormge
ven. Daarom kiezen we ook voor een be
sluitvormiflgsmanier t die werkt aan het
opbouwen van die gezamenlijke kracht.
We werken in basisgroepent omdat we het
belangrijk vinden dat mensen elkaar tij
dens de aktie kunnen ondersteunen en
dan is het noodzakelijk dat mensen ~l

kaar kennen en weten wat ze van elkaar
kunnen verwachten.

De voorbereidingen van deze akties
zijn vorigjaar al begonnen en tot aan
het pinksterkamp in Amelisweerd waren

wij de enige groep uit de AKB t die di
rekte akties op het land aan het voor
bereiden was. Tijdens het pinksterkamp
bleek dat meer mensen aktie wilden voe
ren tegen de dumpingen. Daarom is er op
4 juli een breed Petten-overleg geweest
waarop groepen uit het hele land heb
ben gekeken naar vormen van samenwer
king en het afstemmen van verschillende
aktievormen op elkaar. Tijdens dat over
leg bleek dat er ook akties zullen wor
den gevoerd met materialen. In dat over
leg zijn een aantal voorstellen gedaan
over terreinverdeling t kommunikatie tus
sen de verschillende groepen tijdens de
de akties e~ omgaan met pers en andere
media. Op 31 juli zullen die voorstel
len opnieuw ter sprake koment nadat de
verschillende groepen erover hebben
kunnen overleggen. Dan zullen er duide
lijke afspraken gemaakt kunnen worden.
In het overleg van 4 juli is vooal ge

keken naar de manier waarop de verschil
lende manieren van aktievoeren elkaar
niet in de wielen rijden en gepraat over
hoe we kunnen omgaan met de media op een
manier t die de verdeeldheid niet groter
maakt en voorkomt dat we tegen elkaar
worden uitgespeeld. Het betekent niet
dat we de verschillen tussen de manie
ren van aktievoeren ontkennen. We heb
ben geprobeerd om op een goede manier
met die verschillen om te gaan en een
stap verder te komen in onderlinge dui
delijkheid.

Het volgende landelijk overleg van ge
weldloze basisgroepen is op 1 augustus.
Tot aan de akties is er een sekretariaat
op Weversingel 7t Amersfoort tel. 033
722964 in ieder geval bereikbaar op
dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot
17.00 uur. Daar zijn ook stickers t af-
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Het is onmogelijk om een draaiboek te

maken voor de hele dag, omdat er teveel
onverwachte dingen gebeuren. We probe
ren om over dingen die van te voren te
verwachten zijn een gezamenlijk besluit
te nemen, zodat we tijdens de aktie al
leen nog maar "aktietechnische" beslui
ten hoeven te nemen. In de aktie zijn
momenten dat we met zIn allen tegelijk
in één blokkade zitten, maar ook momen
ten dat we opgedeeld in basisgroepen op
verschillende plaatsen aktief zijn.(Bij
voorbeeld 15 kleine blokkades achter el
kaar). We beginnen de aktie met alle
deelnemers/sters en we doen een afslui
ting met alle mensen. Naast de basis
groepen zijn er een aantal taakgroepen
aktief, die zich bezig houden met de
voorbereiding van de aktie: een aktie
plangroep, een wervingsgroep, een pers
groep, een kommunikatiegroep en een koör
dinatiegroep. Deze groepen doen de ta
ken, die nodig zijn voor de praktiese
organisatie van de aktie. In de taak
groepen zitten mensen van verschillende
basisgroepen.
Ook dit jaar zullen er weer akties ge

voerd worden dan de aktie waar wij nu
voor gekozen hebben. Niet al deze akties
zullen dezelfde uitgangspunten hebben.
Verschillende akties zullen elkaar zelfs
tegenwerken. We weten van waaruit men
sen niet meer (of nog niet) kiezen voor
geweldloos verzet. Wij willen ons voor
al koncentreren op onze eigen uitgangs
punten en vorm. We willen een duidelijke
aktie voeren op een duidelijke plek. We
organiseren geen andere akties. Wel vin
den we het belangrijk om kontakten te
hebben met mensen die meedoen aan andere
akties, zowel voor tijdens de transpor
ten.

We proberen rekening met elkaar te hou
den, maar er tevens voor te zorgen dat
we onze eigen akties een vorm en plek
kunnen geven. Dat betekent dat er van
te voren duidelijke afspraken gemaakt
worden, zodat de akties elkaar kunnen
versterken. We zullen ons niet openlijk
distantiëeren van andere akties, maar
andere groepen en mensen wijzen op hun
verantwoordelijkheid voor het geheel
en voor ons. Het zal voor ons te moei
lijk zijn om keuzes te verdedigen die
we zelf niet maken. Daarom is het be
langrijk dat alle akties duidelijk zijn
naar buiten en ieder de verantwoorde
lijkheid neemt voor haar/zijn handelen.

fiches en informatie verkrijgbaar. Via
dit landelijk overleg wordt ook een
nieuwsbrief uitgeven over de dumpingen,
die kan dienen als achtergrondinforma
tie bij het voorbereiden van de akties.
In de regio'sworden de akties voorbe
reid. Iedere regio organiseert zelf
voorbereidingsbijeenkomsten. Via het
sekretariaat zijn de regio adressen en
telefoonnummers beschikbaar en kunnen
de data van de voorbereidingen worden
doorgegeven.

De aktie is rechtstreeks tegen het
transport gericht. We willen een ver~

traging of stopzetting van de trans
porten bereiken. Voor het eerste trans~

port zijn drie plaatsen in de route
naar Den Helder uitgekozen. Een van
die plaatsen is de vaste blokkadeplek,
hier zijn de mensen bijeen die zichzelf
niet kunnen verplaatsen, de groepen die
er tijdens de aktie bijkomen en de men
sen die de aktie wel ondersteunen maar
er nog niet aan toe zijn om daadwerke
lijk te blokkeren. De andere plek is
een gebied waar postende groepen wach
ten op het transport. Zij zijn snel
verplaatsbaar, waardoor zij meerdere
kruispunten kunnen overzien. Dat is
nodig om eventueel omrijden van het
transport op te vangen. De derde plek
is een punt in de route waar het trans
port een keuze moet maken voor één rou
te. De gekozen route wordt doorgegeven
aan de postende groepen en er wordt een
kleine v09rblokkade uitgevoerd om er ze
ker van te zijn, dat de postende groepen
hun plek op tijd bereiken.
Als het transport bij een blokkadeplek

komt gaat een stopploeg het transport
afremmen en gaan andere mensen op de
weg zitten. In het verleden is gebleken
dat de politie de groep naar voren pro
beert te drijven, aan de kant te duwen
en in te sluiten. Daarom probeert iede
reen om bij de ontruiming zolang moge
lijk vrij te blijven van insluiting
door de politie.

Een vorm die we hiervoor willen gebrui
ken is heel langzaam voor het konvooi
uitlopen, terwijl de basisgroepen mas
sieve rijen vormen over de breedte van
de weg. We letten op elkaar tijdens de
ontruiming om snel te kunnen verzitten,
achteraan te sluiten of weg te lopen.
Als het transport door onze blokkade

heen is, komen met ons allen bij elkaar
op een van te voren afgesproken plaats.
Iedereen kan uitrusten en uit iedere
basisgroep komen woordvoerders/sters bij
elkaar om samen een nieuw plan te maken
voor de volgende aktie. Yvonne de Bruijn

------.-im·<~~_ tE
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Het was voorjaar 1982 en een aantal men
sen leek het goed om -na Dodewaard 1981
de kontakten binnen de anti-kernenergie
beweging weer eens wat te bundelen. Ge
dacht werd aan een breed aktieplatvorm
dat zou kunnen opereren onder de verza
mel naam van Nederland Atoomvrij.
Breed in de zin van: iedereen kan mee
doen: basis groepen, plaatselijke ener
gie komitees of stroomgroepen, maar ook
landelijk georganiseerde maatschappelij
ke groeperingen.
Enkele mensen die elkaar ook regelmatig
ontmoeten in het LEK (Landelijk Energie
Komitee) stelden een eerste plan op.
Vier zaterdagen, met een frekwentie van
ongeveer één maal per maand, werd er
vergaderd. Opvattingen en meningen ble
ken op deze vergaderingen danig uiteen
te lopen.
De aanvankelijke plannen hadden vooral
deze bedoelingen:
- bundelen van krachten;
- ontplooien van gezamenlijke nieuwe

aktiviteiten;
- een kampagne opzetten die één á twee

maanden zal duren, met een afgebakend
gemeenschappelijk begin en einde;

- in de kampagne zou gewerkt kunnen wor
den met gezamenlijk informatie materi
aal;

- de opzet van de kampagne zelf zou
vooral decentraal zijn, waarbij ge
meenschappelijke thema's gehanteerd
zouden worden.

Op de eerste opzet kwam vooral de kri
tiek dat deze te parlementair was. In
de loop van de vergaderingen zijn de
plannen bij herhaling bijgesteld. De
uiteindelijke versie was een plan dat
dicht in de buurt lag van de plannen
van een aantal amsterdamse basisgroepen,
zoals dat ook werd gepubliceerd in het
AKB-blad Afval.
Nu zijn de plannen er ook om gezamenlijk
besproken en waar nodig bijgesteld te
worden. Daar hebben nooit misverstanden
over bestaan. Problemen rezen er op het
moment dat de vraag werd opgeworpen of
er wel aktie-vergaderingen met beslis~

singsbevoegdheid belegd kunnen worden
buiten het landelijk overleg van basis-
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groepen Dodewaard gaat dicht om.
Het lijkt ons helemaal niet zo de vraag
of dat soort vergaderingen wel belegd
kan worden. Dat is één kant van de zaak.
De andere kant is dat we ook helemaal
niet van plan waren om dingen 'buiten
de basisgroepen om' te organiseren. We
wilden gewoon zoveel mogelijk mensen
bij de aktiviteiten van Nederland Atoom
vrij betrekken. Dus zeker ook zoveel
mogelijk basisgroepen.
Het platform Nederland Atoomvrij besloot
met pinksteren een AKB-tentenkamp te or
ganiseren bij Amelisweerd (twee vliegen
in één klap) om daar met veel meer men
sen de opzet van een gezamenlijke kam
pagne door te praten. De situatie werd
ingewikkelder toen ook de basisgroepen
Dodewaard daat dicht besloten een derge
lijk tentenkamp tentenkamp te organise
ren, maar daarbij wilde men de thematiek
breder stellen: er zou in de eerste
plaats een uitvoerige evaluatie moeten
komen van Dodewaard 1981, verder een
analyse van het geweld van rechts en
daarnaast zou over mogelijke aktie plan
nen gesproken kunnen worden. Bovendien
vond men vanuit Dodewaard gaat dicht dat
zo"n tenten kamp uitsluitend onder ver
antwoordelijkheid van de basisgroepen
georganiseerd zou kunnen worden.
Binnen het platform Nederland Atoomvrij
werd gepleit voor zo goed mogelijk over
leg om in ieder geval te voorkomen dat
er twee Pinksterkampen zouden komen.
Een en ander heeft er in geresulteerd
dat het Pinksterkamp door Dodewaard gaat
dicht georganiseerd werd. Er kwam een
brochure waarin naast andere plannen
ook het kampagne plan van Nederland A
toomvrij was opgenomen. Op aandringen
van de vergadering van 24 april werd
het plan zo sumier mogelijk geformuleerd,
om niet de indruk te vestigen dat men
een voldongen feit politiek wilde op
leggen.
Het Pinksterkamp kwam er. Er waren wei
nig, maar wel erg enthousiaste mensen.
De aktiebereidheid was redelijk. Maar
de ideën over uitgangspunten en priori
teitstelling bij de aktiedoelen liep
ook daar tamelijk uiteen. Er was geen
warm enthousiasme voor een lang lopende



gedecentraliseerde kampagne. Maar er
werden wel een paar duidelijke keuzen
gemaakt. Met name gold dat de gemeen
schappe1ij ke wil tot mobil iseren voor
akties in Kalkar begin oktober en de
wjl tot gemeenschappelijk aktievoeren
tegen de nieuwe dumpingen in zee vanuit
Petten, die in de nazomer te verwachtel1
zijn.
Het lijkt ons niet wijs om tegen beter
weten in te blijven pleiten voor een
breder opgezette gemeenschappelijke kam
pagne. En bovendien lijkt het ons een
zeer goede zaak, waar mogelijk, de ak
ties rond Kalkar en Petten te ondersteu-

nen. De initiatief nemers zullen zich
dan ook binnen hun groepen en organisa
ties zo sterk mogelijk daarop richten.
En wij hopen dat allen, die Nederland
Atoomvrij wel zagen zitten, daar ook
toe zullen besluiten.
Het kampagne Nederland Atoomvrij ver
dwijnt daarmee, wat ons betreft, voor
lopig in de ijskast.

Hans Laurens

WED ZOEKT VOORLICHTERS

De Werkgroep Energie Diskussie zoekt
duizend mensen met belangstelling voor
het energievraagstuk, die zich betrok
ken voelen bij maatschappelijke ontwik
kelingen en die minstens een jaar lang
wat tijd over hebben om in eigen plaats
of omgeving de handen uit de mouwen te
steken. Een van de belangrijkste pro
jekten van de WED om de betekenis van
de energiediskussie te vergroten, is de
zogenaamde kadertraining. Die heeft tot
doel om mensen die "iets" willen doen
op het gebied van energie een steuntje
in de rug te geven. De kadertraining
bestaat uit twee delen. In de eerste
fase worden ongeveer zestig mensen op
geleid die op hun beurt weer ieder twee
groepen van vijftien mensen trainen.
Samen zijn dat er duizend: deze duizend
worden de voorlichters van de WED. Het
gaat nu om deze duizend. Er wordt naar
gestreefd om die klub vóór 15 septem
ber bij elkaar te hebben. De training
zelf vindt plaats in de maanden oktober
november en december. Hoe precies, hoe
vaak en hoe lang, dat staat nog niet he
lemaal vast, maar het wordt in ieder ge
val zo geregeld dat het in de normale
vrij tijd kan gebeuren. Het staat wel
vast dat de kaderleden kunnen rekenen
op een onkostenvergoeding. Ook staat
vast dat de kaderleden in ruime mate
zullen worden voorzien van ondersteunend
materiaal in de vorm van boeken,brochu
res en werkmeppen. Wie zich aanmeldt
krijgt spoedig daarna informatie thuis-

--.......!"'I!!I!'"-- -

gestuurd waarin meer details ZlJM ver
meld. Wat de kaderleden gaan doen na
de training, dat hangt voor een groot
deel van hun eigen inbreng af. Er wordt
niets voorgeschreven; er is niets ver
plicht. Het enige wat de WED vraagt is
dat degenen die aan de training meedoen
er daarna ook aktief mee aan de slag'
gaal'l. Een tweede voorwaarde is dat de
kaderleden zich kunnen vinden in de
uitgangspunten. In het kort komen die
neer op het streven naar een goed ener
giebeleid dat:
- Niet ten koste gaat van mens en mil ieu
- Zowel in eigen land als in andere lan-

den
- Zowel nu als in de toekomst
- Een energiebeleid in een ekonomie die

niet verspilt maar duurzaam is
- En dat alles in een demokratiese maat

schappij

Wie zich hierin kan vinden, en belang
stelling heeft voor die energiediskus
sie én het komend jaar wat tijd over
heeft kan zich vóór 15 september aan
melden bij de Werkgroep Energiedikussie
Damrak 28-30, 1012 LJ Amsterdam
Tel 020-270328
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ren en de UCN in ~tF)' ~ )'J ~.

~~~:~Ode~~O~e:~~~~~:l -< ~ ~~;~~~.
te voeren en te eisen :.?-.,•.t~b_ .,~.T
dat Nederland zich nu ~;"~
definitief terugtrekt uit Kalkar, ~~
kunnen we het de atoom industrie
moeilijk maken, en er voor zor-
gen dat er nog meer vertraging op
treedt bij de bouw van de kweekreaktor.
Hierdoor zullen de kosten nog verder de
lucht invliegen, en zo kunnen we het
enige argument waar naar ze luisteren
(geld) tegen ze gebruiken. Het sprookje
v~n goedkope atoomstroom gaat allang
nlet meer op. Zeker bij Kalkar is dat
voor iedereen goed te zien. Een centra
le die 10 jaar geleden op 1.5 miljard
begroot werd. kost nu al 5.6 miljard en
voor hij klaar is misschien wel 10 mil
jard DM.
We willen een nieuw anti Kalkar offen
sief starten; met in augustus en septem
ber akties in Nederland tegen bedrijven.
om zo de nederlandse terugtrekking te
eisen; en dan ok 2 oktober naar Kalkar,
om daar te demonstreren. Hopelijk voor
de laatste keer.
Voor mensen in Nederland. die aktief
aan de voorbereidingen van de akties
willen meedoen is er op 15 augustus,
's middags om 2 uur een vergadering in
042 (Oranje singel 42) in Nijmegen. Wie
op de hoogte wil blijven van de voorbe
reidingen wordt gevraagd f10,- te stor
ten op giro 4233953 van de Stop Kalkar·
groep, Anthoniusplaats 14 6511 TR Nijme
gen, zodat we de notulen toe kunnen stu
ren en wat geld overhouden voor de aktie
kosten.
Giften zijn hier natuurlijk altijd wel
kom.
Tot ziens op 15 augustus of op de demon
stratie in Kalkar.

Glaudemans.
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r1ILIElMINKEL
Op 10 oktober 1981 is de eer st e amster
damse milieuwi nkel geopend. De Vere ni
ging Mil i eudefensi e namdaar toe het
initi atief . Wat is daar te doen, in die
wi nkel? Wat kan je er kopen?
Nogal veel mil i euboeken, om t e beg innen.
Er zij n boeken en brochures op het ge
bied van energie, ruimtelijke ordeni ng,
milieuedukat i e , ko nsumentenzaken, afval ,
water her gebrui k etc. Veel van ons mate
r iaa l is afkomstig van aktiegroepen als
Strohalm, Oe Kleine Aarde, de ENFB,
Anti Kernenergiegroepen . St ic hti ng Al
ternatief Warenonderzoek . Ook voor bui 
t enlandse publ i kati es kunt u terecht .
Oaarnaast ongeveer 50, voornamelijk bin·
nenlandse, t ijdschri ften . En een uitge
breid kringlooppapier assor t iment .

ATCO'V\FVAL WZEE? rff! !!

Dat er dit jaar weer radioaktief afval
in zee gestort gaat worden is bekend.
Dat het voor het eerst Oen Helder 9aat
worden nog niet hel emaal. Wi j denken
ook niet voor het laatst. De gevaren
zi jn di t j aar extra groot vanwege het
KEMA afval . Op zaterda9 7 aU9ust us zal
er een landel i j ke demonst ra t ie worden
gehouden i n Oen Helder. Het vertrek
vindt plaats om 13.00 uur van af het
centraa l station . Na een route door de
stad zal er bij het gemeentehuis een
maquette worden aangeboden. Hoe de zee
erui t zou moeten zien. Er zul le n muziek
groepen ui t de regio komen en een straat
toneel groep. Er zul len verschi l le nde
sprekers uit het l and komen. Dit al les
wordt georganiseerd door het Energ ie
Komitee Den Hel der .

Voor nadere informatie: Persgroep van
het Energie Komi tee Oen Helder . Ed
Tul en, 02230-18787

Verder herbergt de mi lieuwinkel een
leestafel, een uitgebre id adr essenbe
stand en een knipsel arch ief waarin de
genoemde mil i eu onderwerpen. Geknipt
uit een groot aanta l nederl andse kran
ten. Een rijke bron dus voor akties.
werkstukken . skripties en lesvoorbere i
di ngen. Maar natuurli j k ook om gewoon
gein teresseerd te l ezen en in te zien .
Het doel om ook een i nformati ecent rum
te zi j n. streven we t evens na middel s
het organ iseren van een maandel ijks
energ ies preekuur .
Ni euwsgierig?
De mil i euwi nkel is van di nsdag t lm vrlJ
dag open van 10 tot 6 uur, en op zater
dag van 10 t ot 5 uur . Kom eens kijken.
Weter i ngschans 207, 1017 XG Amsterdam,
tel. 020-244989 .

Oe amerikaanse onderzoeker R.S .Dyer
vond pl utoni um en cesium in de zee
bodem i n de buurt van doorgeroeste
afvalvaten.Op de vat en leefden dieren.
Bij de in het water levende diere n
zi j n konsentrat ies van strontium
aangetroffen.(zie ook fo to)
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DEN HELDER ".,

NOG MEER ADRESSEN ?

GreenpeacetDamrak 83" tAmsterdam
L.O.Petten :020-279013/850709
Materialen-overleg :030-322842 of

311578
Proces tegen dumping:050-137202
Kommunikatiegroep:020-716561/279013
Persgroep Amersfoort :050-137202 of
030-510839 t030-722964 en 02230-18787.
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I de route..

VERKLARING

voorkeursroute
bc>04::>O van het transport
•••• D ui twijkroute
, ~ van het transport
:~~blokkade's van di·

. verse groepen op
~diverse wijzen
.. E.e.N.-petten
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