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NENO-ondenoek onder 36 gemeenten verontrustend

Ongeval met UF6-transport:

Een regionale ramp!
Sinds de jaren zeventig worden wekelijks enkele vaten met uraniumhexafluoride (UF6) tussen
de Rotterdamse haven en de Nederlandse waniumverrijking te Almelo heen en weer
vervoerd. Incidenteel vinden er transporten naar de Duitse splijtstoffabriek te Lingen en de
Duitse uraniumverrijking te Gronau plaats. Deze doorkruisen 36 Nederlandse gemeenten.
In juli 1998 kondigde het directoraat-generaal voor openbare orde en veiligheid van het
ministerie van Binnenlandse zaken aan dat de doelen op het gebied van onder meer het
rampenbeleid zo meetbaar mogelijk moeten worden. Hiermee wil het ministerie het
veiligheidsbeleid heter afstemmen met regionale overheden, politie. brandweer en GGD.

(zie verder op pag. 2)
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(vervolg van pag. I)

De provmcies hebben hiervoor een
inventarisatie gemaakt van de nsico
gevoelige bedrijven en transporten. In de
inventarisatie van Overijssel ontbreekt de
uraniumverrijking en de UF6-transporten,
omdat de rijksoverheid hiervoor de
veiligheidsmaatregelen treft.

Veiligheidsmaatregelen Rijksoverheid

~~ vraag welke veiligheidsmaatregelen er
ZIJn genomen voor UF6-transporten is
v~o~gel~gd aan de vergunningverlener, het
mmistene van VROM. Drs. Dal, hoofd
afdeling Crisismanagement: "Transporten
met UF6 vallen onder de Kemenergiewet, in
de Wet vervoer gevaarlijke stoffen worden
r~ioaetieve stoffen en splijtstoffen expliciet
Uitgesloten. [...l De Rijksverkeersinspectie
heeft een toezichttaak voor het feitelijke
vervoer van UF6 en de staat van het voertuig,
de Inspectie Milieuhygiëne voor de
milieuaspecten van het vervoer." [...l "In de
transportwagen dient een gevarenkaart
aanwezig te zijn, waarop de eigenschappen
en gevaren van de vervoerde stof staan en
hoe te handelen bij incidenten."
De gevarenkaart is samengesteld door het
ministerie van Economische Zaken, afdeling
Nucleaire Beveiliging & Safeguards. Uit
deze kaart is af te leiden dat het grootste
gevaar van uraniumhexafluoride de giftigheid
(toxic~teit) is. Toch is het transport alleen
voerzien van de gevaarsymbolen voor
radioactieve en bijtende (corrosieve) stoffen.
Drs. Dal vergeet te vermelden dat naast de
gevarenkaart er ook een door de
uraniu~verri~~ing aangestelde deskundig
b~gelelder bij het transport aanwezig moet
zijn.

De vergunning, die zonder inspraak wordt
verleend, regelt onder meer de te volgen
route, maar "Voor UF6 geldt geen
routeplicht". "In geval van een ongeluk met
een UF6- transport is de burgemeester van de
gemeente waar het incident plaats vindt het
bevoegd gezag. Gemeentelijke rampen
plannen dienen aandacht te besteden aan
incidenten waarbij radioactief materiaal is
betrokken."
Hierom werden de burgemeesters van de 36
gemeenten waar de UF6-transporten de

afgelopen vijfentwintig jaar zijn gesignaleerd
gevraagd, welke specifieke maatregelen in
hun gemeentelijk rampenplan zijn vastgelegd
om de gevolgen van een ongeluk met een
UF6-transport te beperken. De gemeentelijke
rampenplannen blijken regionaal te worden
gecoördineerd. Maar de grote en aantallen
van de politie, brandweer en GGD regio's
verschillen van elkaar.
~~ de rampenbestrijding is ondergebracht
bij de brandweer, worden hier de zeven
brandweer regio's aangehouden, die worden
doorkruist door de UF6-transporten.

Brandweerregio Rotterdam-Rijnmond

UF6 wordt hier ons land in- en uitgevoerd
via de Rotterdamse Haven. In het gezamen~
lijk Regionaal Operationeel Basisplan van de
Regionale Hulpdienstverlening wordt "...voor
de incidentenbestrijding uitgegaan van
algemene literatuur waarin voor grote
hoeveelheden gevaarlijke stoffen de
~e~aaraspecten zijn aangegeven. [...] ...het
nsico va~ uraniumhexafluoride [wordt]
voornamelijk bepaald door toxiciteit en niet
door radioactiviteit.
De gevaaraspecten van uraniumhexafluoride
geven - vergeleken met andere in het gebied
voorkomende stoffen - geen aanleiding voor
de transporten en overslag aparte
bestrijdingsplannen te schrijven."
(De gemeente Schiedam heeft de ontvangst
van onze twee brieven van 4 juni en 26
augustus 1999 niet bevestigd. De gemeente
Albrandswaard heeft gebeld.)

Brandweerregio Midden-Holland

Burgemeester Bauer: "De gemeente
Re~uwijk heeft geen rampenplan specifiek
gencht op het bestrijden van rampen met
uraniumhexafluoride-transporten. [...] Wel is
be~end dat in de brandweerregio geld
vrijkomt, dat gebruikt zal worden om dit
soort rampenbestrijdingsplannen voor de
gemeenten en parate diensten in de regio te
ontwikkelen." (De gemeenten Nieuwekerk
aan de IJssel en Bodegraven hebben de
ontvangst van onze twee brieven niet
bevestigd. De gemeente Moordrecht stuurt
alleen ontvangstbevestigingen en geen
reactie.)

(zie verder op pag. 3)
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Brandweerregio Utrecht
Burgemeester Burger: "Mocht onverhoopt
iets mis gaan met de transporten, waardoor
het gemeentelijk rampenplan inwerking
treedt, dan voorziet het rampenplan van de
gemeente Harmelen in zijn algemeenheid in
een draaiboek waarbij (preventieve)
maatregelen genomen worden voor
besmetting van mens en dier. [...] De
gemeente Harmelen kent voor de genoemde
transporten geen rampenbestrijdingsplan als
bedoeld in artikel 7 van de Wet Rampen en
Zware Ongevallen."
Burgemeester Westra: "De gemeente Vleuten

De Meern heeft een rampenplan
waarin beschreven staat op welke wijze bij
grootschalige incidenten wordt opgetreden.
Iedere gemeente in de provincie Utrecht
werkt overigens met hetzelfde rampenplan.
[...] De brandweer draagt zorg voor
deskundigen op het gebied van gevaarlijke
stoffen. Zij hebben weer afspraken met o.a.
DCMR (Rijnmond) en het RIVM."
Loco-burgemeester Vos van Bunnik,
Burgemeester Van Rappard van Driebergen
en Burgemeester Tchemoff van De Bilt zijn
het met elkaar eens: het basisrampenplan
Rampen en Zware Ongevallen kan worden
ingezien op het gemeentehuis of voor
honderd gulden worden toegestuurd. De
uitgewerkte deelplannen van het
basisrampenplan en de rampenbestrijdings
plannen zijn niet openbaar.
(De gemeenten Maarn, Utrecht en Zeist
hebben de ontvangst van onze twee brieven
niet bevestigd.)

Brandweerregio Eemland

"Mocht onverhoopt iets gebeuren dan zal de
bestrijding geschieden op basis van het
algemene rampenplan van de gemeente

Soest." Aldus het hoofd van de afdeling
veiligheid en openbare orde.
Bij het toegestuurde, in mei 1999
geactualiseerde, rampenplan schrijft Loco
burgemeester Boer van de gemeente
Amersfoort, mede namens de gemeenten
Leusden en Woudenberg: "Omdat uranium
[...] een dure en zware stof is, wordt het
transport [...] begeleid, conform alle nationale
en internationale (Euratom, Internationaal
Atoom Agentschap) regelgeving.
Mocht een ongeval zich in een van de
Eemlandse gemeenten voordoen, dan hebben
deze begeleiders samen met de brandweer
voldoende specifieke deskundigheid om de
juiste technische maatregelen te treffen. Als
burgemeester, die het opperbevel heeft in
geval van een ramp of zwaar ongeval, zal ik
mij dan ook zeker door deze mensen laten
adviseren in het Beleidsteam."
Burgemeester Hendriksen-Ansing: "Per 1
januari 1998 heeft er een grenscorrectie
plaatsgevonden tussen de gemeente
Hoevelaken en de gemeente Amersfoort. [...]
Dit betekent dat de door u genoemde
transporten niet meer over het grondgebied
van de gemeente Hoevelaken lopen."

Brandweerregio West VeiuweNalleigebied
De gemeente Barneveld heeft de ontvangst
van onze twee brieven niet bevestigd.

Brandweerregio Stedeodriehoek
Burgemeester Van Blommestein van de
gemeente Voorst: "Voor het optreden bij
gevaarlijke stoffen geldt de procedure
gevaarlijke stoffen; voor RA stoffen is dit
hoofdstuk 7 uit het operationele handboek
voor de Regionale officier gevaarlijke stoffen
(ROGS). Dit is ons inziens onvoldoende. Het
is trouwens ook ondoenlijk om voor elke
gevaarlijke stof een rampbestrijdingsplan te

(zie verder op pag. 4)
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maken (t~ onderhouden en te beoefenen). In
het regulier overleg van de officieren belast
met ROGS taak, zal deze specifieke stof
eerdaags onderwerp van gesprek zijn van uw
ingekomen brief"
Burgemeester Van Lidth de Jeude van de
gemeente Deventer schrijft bij het
~eegezonden gemeentelijk rampenplan: "Op
dit moment ~ordt het gemeentelijk
rampenplan herzien, Ik zal naar aanleiding
van uw brief bekijken of het gemeentelijk
rampenplan het geschikte instrument is om
uw suggestie te verwerken en zo ja, hoe dat
dan moet, of dat een andere procedure
gevolgd moet worden."
Burgemeester Migchels van de gemeente
Bathmen: "Overeenkomstig uw brief van 4
juni 1999 stuur ik u het gemeentelijk
rampenplan toe. [...] Dit rampenplan houdt er
reke~ng mee dat onze gemeente mogelijk
bedreigd wordt door een incident waarbij
radioactiefmateriaal bij vrijkomt en geeft aan
welke bijstandsverlenende diensten
organisaties e.d. onder deze omstandigheden
worden ingeschakeld."
(De gemeente Apeldoorn heeft de ontvangst
van onze twee brieven niet bevestigd.)

Brandweerregio Twente

In deze regio staat in Almelo de Nederlandse
uraniumverrijking, waarvan het uranium na
verrijking weer via bijna dezelfde weg terug
gaat naar de Rotterdams Haven. In
tegenstelling met de gemeente Voorst heeft
Markelo geen problemen met de procedure
gevaarlijke stoffen. Zowel Almelo als
Weerselo heeft het rampenplan gebaseerd op
h~ model-rampenplan van de Regio Twente
UIt september 1996 en sturen daarvan enkele
deelplannen op.
Burgemeester Knip van de gemeente Almelo:
"De verantwoordelijkheid van de locale
overheden richt zich, naast de bron- en
effectbestrijding door de parate operationele
hulpverleningsdiensten, met name op het
ontsmetten van mens en dier en van
voertuigen en infrastructuur." Burgemeester
Jongmans van Weerselo noemt daarnaast nog
de deelplannen inzameling van besmette
waren en opvang en verzorging.

"Door de burgemeester van Hengelo is geen
specifiek plan vastgesteld voor de bestrijding
van kernongevallen. [...] Het
rampbestrijdingsplan autosnelwegen. in
combinatie met de gebruikelijke procedures
voor het bestrijden van ongevallen met
gevaarlijke stoffen. biedt ons voldoende
'gereedschap' voor de bestrijding van
ongevallen bij transport van nucleaire
stoffen."
Burgemeester Oosting van de gemeente
Am?t Delden: "Onder leiding van de
Regtonale brandweer Twente is in 1997 een
intergemeentelijk rampenbestrijdingsplan
opgesteld voor de snelwegen in Twente. [...]
U begrijpt, dat individuele gemeenten niet
over de kennis beschikken om te beoordelen
hoe in repressieve zin het best gereageerd kan
worden bij een onverhoopt incident met een
transport van radioactief materiaal. [...]
Weliswaar ligt de formele
verantwoordelijkheid bij de burgemeester
van de desbetreffende gemeente in de. 'aansturtng van operationele hulpverleners ligt
dan reeds een belangrijke coördinerende taak
op regionaal nivo. [...l Tot slot deel ik u
mede, dat ik met u de zorg deel over de
risico's die aan het transport van radioactief
materiaal door onze gemeente verbonden
zijn."
De gemeente Enschede ontkent dat, tegen de
afspraken in die het met de Nederlandse en
Duitse uraniumverrijking heeft gemaakt er. . 'nog incidenteel UF6-transporten door
Enschede komen.
(De gemeenten Borne en Holten hebben de
ontvangst van onze twee brieven niet
bevestigd.)

Veilig?

Gelu~ig is in Nederland een UF6-transport
nog met betrokken geweest bij een ongeluk.
Want van afstemming van het
veiligheidsbeleid van het Ministerie van
Bi~n~nlands Zaken met regionale overheden.
politie, brandweer en GGD lijkt nu nog geen
enkele sprake. Als meetbaar doel voor het
rampenbeleid zou geoefend kunnen worden
met scenario's gebaseerd op de ongelukken
met UF6-transporten in België, Duitsland en
de Verenigde Staten in de afgelopen 30 jaar.
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Frans-Britse strijd om
Duits-Nederlands aandeel

in uraniumverrijking
Het Brits-Duits-Nederlandse Urenco-concern heeft niet
alleen productiebedrijven in de drie verschillende landen
(Capenhurst, Gronau en Almelo) maar is ook nog eens in
handen van drie nationale holdingmaatschappijen: BNFL aan
Britse zijde, Uranit in Duitsland en UeN in Nederland. De
aandelen van Uranit zijn in handen van een tweetal grote
Duitse elektriciteitsmaatschappijen: PreuBenelektra AG en
(via NUKEM) Rheinisch-Westfálische Elektrizitätswerk AG;
die van UCN voor 98,90,/0 in die van de overheid en voor
1,1% in die van Shell, DSM, Philips en VMF-Stork.

Zowel het Engelse bedrijf British Nuclear Fuel Limited
(BNFL; zoals gezegd al voor 113 eigenaar van Urenco), als
het Franse Cogema zouden graag UCN en Uranit willen
kopen. BNFL heeft UCN en Uranit onder druk gezet om vóór
31 december 1999 te beslissen.

Cogema is o.a. eigenaar van de gasdiffusie verrijkingsfabriek
Eurodif in Tricastin. Het zou ófUCN en Uranit willen kopen,
of de vierde partner in Urenco willen worden, waarbij elke
partner 114 van de Urenco zou bezitten. Dal: zou echter
problemen opleveren, omdat BNFL en Cogema concurrenten
zijn en het zou een schending van de EU anti-trust regels
kunnen betekenen. Cogema onderhandelt ook met het VS
verrijkingsbedrijf USEC over de vorming van een joint
venture, evenals met Japanse bedrijven Tijdens een
vergadering op 10 november 1999 van het Urenco Joint
Committee, bespraken de Britse, Duitse en Nederlandse
regeringen de toekomst van UCN en Uranit.

De Duitse regering heeft 5 punten vastgesteld waaraan BNFL
moet voldoen in het geval dat het Uranit koopt. De Duitse
minister Müller heeft de aandeelhouders van Urenco en van
Uranit (RWE en Preu6enelektra, elk 50% van Uranit)
meegedeeld dat de Duitse staat 113 van de aandelen van
Uranit van RWE en Preu6enelektra wil overnemen (om enige
staatsinvloed te behouden), zodat ze de overige 2/3 Uranit
aandelen kunnen verkopen. Ook wil de Duitse regering 1/3
van de opbrengst van de verkoop van Uranit hebben,
vanwege de langdurige ondersteuning van Uranit door de
Duitse regering sinds de jaren zestig (in totaal DM 1600
miljoen, waarvan slechts DM 100 miljoen is terugbetaald).
RWE en PreuBenelektra zijn daar niet erg gelukkig mee, ook
al omdat ze verre van tevreden zijn met de prijs die BNFL
biedt voor Uranit.

(zie verderop pag. 6)

REDACTIONEEL
Toegegeven: het leek er even
op alsof de anti-nucleaire
actie in de Nederlandse
Euregio stil lag. Niets is
echter minder waar, zo mag
ook blijken uit de omvang en
de inhoud van deze
dubbeldikke aflevering van
NENoNteuws. Hiermee
hopen we dan tegelijkertijd
het niet-verschijnen van het
blad in september goed te
maken.

In het O-nurnmer dat we in
augustus uitbrachten, stonden
de nodige plannen en
voornemens die we zouden
bespreken op de NENO
vergadering van 11
september 1999. De reactie
op al die plannen bleef helaas
achter bij de verwachting,
zodat we ons hebben moeten
beperken tot een aantal reeds
lopende zaken: een eigen
onderzoek naar de mate
waarin lokale overheden
volgens hun rampenplannen
voorbereid zijn op
ongelukken met UF6-

transporten (zie resultaten op
de eerste vier pagina's van
dit NENoNJeuws), de
bezwaarprocedures tegen
ENS Coevorden en de
opslaghal bij de kerncentrales
bij Lingen en de acties tegen
de Urenco Gronau. (zie op de
volgende twee bladzijden).

Daarnaast kwamen de
Paasmars en de dreigende
hervatting van transporten
van kernafval naar Ahaus op
ons pad (zie laatste pagina).
Dit kunnen we - met een
minimaal programma - aan.
Voor meer en andere
activiteiten hebben we meer
hulp nodig. Uw hulp 1!
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Hoorzitting
ENS Coevorden

Op vrijdag 10 december 1999
vond in Den Haag de
openbare zitting plaats van de
beroepzaak tegen de
vergunningverlening aan de
nucleaire wasserij ENS te
Coevorden.
Tijdens deze zitting moest de
ENS-directie toegeven dat
men geen Nederlandse
klanten had. Petten en
Borssele doen de was zelf.
Dat versterkt de stelling van
tegenstanders van ENS dat
dit bedrijf alleen in
Nederland zit omdat de
milieuwetten op dat gebied in
Nederland minder streng zijn.
Eén van de Staatsraden
noemde deze informatie
essentieel voor de uitspraak
van de Raad van State.
Dit punt is goed terecht
gekomen in de Drentse
Courant en het Nieuwsblad
van het Noorden. Uitspraak
volgt eind januari 2000.

Bezwaarschriften
opslaghal Lingen

Een halve week later, op
woensdag 15 december vond
in Lingen een hoorzitting
plaats naar aanleiding van
ingediende bezwaarschriften
tegen de bouw van een
opslaghal op het terrein van
de twee kerncentrales.
In tegenstelling tot de ENS
zitting in Den Haag, vond in
de hiertoe afgehuurde
Emslandhal een verhit debat
plaats tussen de zowel uit
Nederland als uit Duitsland
toegestroomde betrokkenen.
Over de inhoud melden we
een volgende keer meer.

(vervolg van pag. 5)

Ook de Nederlandse regering is niet tevreden met het bod van
BNFL voor UCN. Nederland heeft UCN voor in totaal f 500
miljoen gesubsidieerd.

Duitsland wil ook de garantie dat de fabriek in Gronau
volgens plan wordt uitgebreid als de deelstaat Noordrijn
Westfalen toestemming geeft voor uitbreiding (van 1800 ton
swuJjaar nu tot 4000 ton swuJjaar in 2005), dat de R&D
vestiging in Jülich blijft bestaan en dat de werkgelegenheid in
Gronau en Jülich blijft gehandhaafd.
Volgens het Verdrag van Almelo uit 1970 dat aan de basis
van het Urenco-concern staat, moeten alle 3 partijen (Groot
Brittannië, Duitsland en Nederland) het volledig eens zijn
over de voorwaarden van elke overdracht van aandelen (dus
besluitvorming bij consensus). Dat maakt een overname van
UCN en Uranit door Cogerna minder waarschijnlijk, omdat
als BNFL (sinds de privatisering van 1 januari 2000 nog voor
51% in handen van de Britse overheid) daar tegen zou zijn,
het gewoon niet doorgaat.
Het is nog onbekend welke voorwaarden de Nederlandse.
regering stelt aan verkoop van UCN aan BNFL ofCogerna en
ofze überhaupt bereid is om UCN te verkopen.

In het geval van verkoop aan Cogerna, moet het Verdrag van
Almelo veranderd worden, hetgeen behandeling door het
parlement inhoudt. Verkoop aan BNFL zou geen verandering
van dit Verdrag met zich mee hoeven te brengen, omdat
BNFL al Urenco-partner is. Het Verdrag van Almelo staat
elke partner toe na 10 jaar uit te treden, d.W.Z. na 1980. Maar
vanwege het 'equality principle', hebben alle 3 partners
eenzelfde, gelijke, verantwoordelijkheid voor Urenco. De
Ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken
zijn verantwoordelijk voor de eventuele verkoop van UCN.

[Bronnen: Nuclear Fuel, 1 Nov. 1999. pp.1.14.15; 15 Nov.• pp.1.11.12; & 29
Nov.•pp.1.6.7]

Ultra-Centrifuge Nederland N.V..
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Nucleair Media
Overzicht 1999

Elk jaar stelt bureau Die
Toilluds Gathering in
opdracht van NENO een
Nucleair Media Overzicht
samen met alle berichten in
een jaar die iets te maken
hebben met nucleaire
activiteiten. Voor deze
overzichten worden dagelijks
de teletekst-pagina's van
VRT, NOS, RTL. ARD.
ZDF, WDR, NDR, TV5,
BBC en CNN bekeken.

In 1999 werden op die
kanalen 148 radioactieve
berichten gevonden. Dat is
een weekgemiddelde van 3.
Het meeste nucleaire nieuws
ging het afgelopen jaar over
kernwapens (290/0; in 1998
was dit 19% en in 1997
17%). Daarmee kwam het
onderwerp 'kernafval' in
1999 op de tweede plaats te
staan met 17% (in 1998 nog
op de eerste plaats met 27%
maar in 1997 met 15%
vrijwel dezelfde score als het
afgelopen jaar). Op de derde
plaats kwam in 1999 het
onderwerp 'uranium'
(inclusief uraniumverrijking)
met 16%. Ten opzichte van
eerdere jaren (7% in 1998 en
12% in 1997) een forse groei.
De belangstelling in de
internationale pers voor
nucleaire activiteiten in de
Euregio blijft sinds het
record in 1997 (21%) echter
net zo laag als in 1998 (8%).

Informatie en Demonstratie
begin oktober in Gronau

Al jaren staan de nucleaire activiteiten en de protesten
daartegen in Gronau in de schaduw van die in Ahaus. En dat
terwijl Gronau 13 jaar geleden de tweede Duitse nucleaire
stad was waar begonnen werd met het lopen van een
maandelijkse Sonntagsspaziergang terwijl de veel bekendere
Sonntagsspaziergang in Ahaus nog maar vijf jaar oud is. De
reden is simpel: de enorme afvaltransporten die zo eens in de
zoveel jaar Ahaus komen binnenreden spreken veel meer tot
de verbeelding dan de bijna dagelijkse Ufs-transporten van 3
tot 7 vrachtauto's die zich aan de Urenco-poort in Gronau
melden. De matige belangstelling voor de uraniumverrijking
in Gronau kan er echter toe leiden dat, net als in Nederland
gebeurd is, de hele kernenergiesector wordt ontmanteld
behalve het altijd onderbelichte begin van het Europese deel
van de keten: uraniumverrijking (de smerige uraniumwinning
vindt tegenwoordig in andere werelddelen plaats).

Om de aandacht wat meer op Urenco Gronau te vestigen en
het belang van uraniumverrijking als begin van de hele
nucleaire keten werd op zondag 3 oktober 1999 (de Dag der
Duitse (Atoom)Eenheid) een visueel aantrekkelijke actie
georganiseerd die ook daadwerkelijkde West-Duitse televisie
wist te halen. 18 mensen uit Duitsland stonden voor de 18
Duitse kerncentrales, met een slang verbonden aan het hek
van Urenco Gronau. 6 mensen uit Nederland stonden voor 6
van de buitenlandse kerncentrales die ook door Urenco
bevoorraad worden. Onder het motto "Wir drehen der AKW
den Hahn zu" (= 'wij draaien de kraan van de kerncentrales
dicht') werden de aanvoerslagen één voor één doorgeknipt
waarmee de kerncentrales natuurlijk als vanzelf stil kwamen
te liggen. Deze actie, waarbij 200 mensen aanwezig waren,
was voorafgegaan door een informatiekraam in de Gronause
binnenstad. Een eveneens geplande verdergaande actie kon
wegens gebrek aan belangstelling niet doorgaan.

Een maand later, op 4 november, kwam het toch nog van een
blokkade. Die ochtend slaagde een 30-tal demonstranten erin
zich aan het hek van Urenco Gronau vast te ketenen en
hielden daarmee een UF6-transport een aantal uren op tot de
politie een eind wist te maken aan de blokkade-actie. Bij deze
actie. die ook weer veel publiciteit over Urenco Gronau
opleverde, werd één demonstrant gearresteerd maar dezelfde
dag alweer vrijgelaten. Het NENO Nucleair Media

.»eS()Îl1l~~g~$P~e1'gllli8~g;!:~q~:-yj~ii~:~llt~~~~~~g. Overzicht met alle berichten
vand~t1'ûlll11d,:pläa.ts.::Cj,tJ;\,::l~.~\iUtYiQr<it~an\r~tïr~ên uit 1999 is te bestellen bij
vlltlafd~tLQbfdîIl~Hy~HH'[J'reriç(j(jióîl~jilindtF Die Toilluds, Postbus 89001,
R.ÖrrtgeIlstf~()phÇt~$ttj~gê~i~t(),stt~~()~, 7550 MA Hengelo.
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Kernafval
naar Ahaus

Paasmars 2000 rond
HSA, Stork en UrencofUCN

Omdat de Paasmars dit jaar slechts twee dagen voor de
jaarlijkse in Almelo georganiseerde Tsjernobyl-herdenking
plaatsvindt, wordt het traditionele Paasactiekamp gehouden
van vrijdag 21 tot woensdag 26 april 2000. Vanuit dit kamp
op het terrein van "De Ketel" aan het Twentekanaal tussen
Hengelo en Delden, vinden verschillende vreedzame acties
tegen nucleaire en militaireobjecten in de (Eu)regio plaats.

Het voorlopige programma van de 8* Paasmars zelf (op
maandag 24 april 2000) ziet er als volgt uit:
11.45uur: start manifestatieP+R-terrein station Hengelo

sprekers over Stork en actielunch
start demonstratieve optocht naar HSA

.sprekers over HSA
vertrek richting UCN-kantoor in Hengelo
sprekers over UeN
start overdekte manifestatiemet informatie
stands en sprekers over campagnes
afsluiting manifestatie
gezamenlijkeavondmaaltijd
einde

In het voorjaar van 1998 Het thema van de achtste jaarlijkse Paasmars voor
werden onder begeleiding ontwapeningen vrede is "wapenhandel is moordhandel". Het
van 30.000 politiemensen uit ligt daarom voor de hand deze Paasmars op tweede paasdag
heel Duitsland, 6 Castorvaten (maandag 24 april 2000) in Hengelo te houden waar enkele
met kernafval naar Ahaus (hoofd)vestigingen van de grootste Nederlandse
gereden. Twee maanden later wapenfabrieken staan: Hollandse Signaal Apparaten, Stork,
lekte uit dat bij 3 van deze maar ook Urenco en haar Nederlandse holdingmaatschappij
vaten te hoge radioactiviteit UCN. Tijdens een aantal avonden in het kader van de reeks
werd gemeten. Hangende een "Op weg naar de paasmars" is en wordt nog ingegaan op de
onderzoek werd kernafval- verschillende manieren waarop UCN bij de wapenproductie
transport in Duitsland (en is betrokken:
vervolgensook in Nederland) • op 20 oktober 1999 hield Joop Boer een inleiding over
verboden. .uraniumverrijkingen kernwapens;
Inmiddels worden de· op 14 december 1999 kwam Henk van der Keur vertellen
geruchten steeds sterker dat over militairetoe assin en van verarmd uranium; en
de afvaltransporten naarB~i~J•.W
Ahaus dit voorjaar weer
hervat zullen worden. Net als
in Nederland neemt de druk
van de afvalproducenten op
de regering toe.

Vanaf februari worden in
heel Duitsland anti-atoom
activisten gemobiliseerd. De
komende maanden zal het
dus wel weer gezellig druk
worden in Ahaus. We hopen
ook weer met vrij veel
mensen uit de Nederlandse
Euregio deel te nemen aan de
Protestacties vóór, tijdens en 12 30. uur:
na het trans ort. 1330. uur:
V'~fêl)rwm-woratélke 14.00 uur:
d~4~:i~()ïl~g·~(lç~ij 15.00 uur:
·(~Q(~~1,9~;.()14;~l!~)W~ 15.30 uur:
tl~~ ~~~::ijMf:
déSO> •. 17.30 uur:

1:'.S~s~16~:~m.ê; .. ::... ;~:gg ~:~
De Twentse groepen van
Vrouwen voor Vrede willen,
bij voorkeur Duits
Nederlandse, trainingen in
geweldloze actie geven.
Informatievia NENO.

Twee dagen later, op woensdag 26 april, vindt in Almelo
vervolgensde 14c1e Tsjemobyl-herdenking plaats:
13.00uur: start manifestatie in binnenstad Almelo
14.00uur: demonstratieve optocht naar Urenco
15.00 uur: start manifestatie bij hoofdpoort Urenco
16.00 uur: einde
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