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Demonstreren tegen het transport dat niet kwam 

Spookrijders met kernafval 
Ahaus, zondag 18 februari 2001. 2000 kernenergietegenstandersoit Duitsland~ NederJanden 
Frankrijk demonstreren tegen een kemafvaltransport dat niet komt. En waarvan u weten dat 
het niet komt. Drie weken eerder was dat al door de Duitse overheid meegedeeld. In 
Nederland snapt men er niets van. De regionale pers is ook nauwelijks geïnteresseerd, terwijl 
deu demonstratie groter is dan de demonstratie die drie jaar geleden voorafging aan het 
kernafvaltransport dat Abaus toen wel kwam binnenrijden. Waarom nu toch demonstreren? 
Het is hogere politiek. De Grilnen leveren de minister van milieu. Kernafvaltransporten kan 
hij eigenlijk niet aan zijn achterban verkopen. De oplossing: louter binnenlandse transporten 
worden allemaal afgelast; transporten van en naar bet buitenland gaan wel door. Het transport 
dat begin .maart naar Ahaus zou gaan is een binnenlands transport en gaat dus niet door. Het 
transport eind maart naar Gorleben komt uit Frankrijk en gaat dus wel door. En dat geldt ook 
voor het volgende transport naar Ahaus. Het blijft moeilijk, maar gelukkig stond eerder deze 
maand een artikel in Ravage waarin alles haarfijn wordt uitgelegd We hebben dat artikel in 
deu NENONJeuws overgenomen. Daaromheen nog wat over transporten in Nederland. 
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Wie beschermt de politie? 
Kernafvaltransporten kunnen eigenlijk alleen maar plaatsvinden onder politie-begeleiding. 
Voor een beetje transport heeft men in Duitsland 30.000 politie-agenten nodig; in Nederland 
volstaan tegenwoordig enkele tientallen, maar toch: zonder politiebescherming geen 
transport. 

Deze politie-agenten moeten 
zich veelal enkele uren in de 
onmiddellijke omgeving van 
de afval-containers ophou
den. De vraag aan welke 
risico's zij zich dan eigenlijk 
blootstellen houdt de meeste 
activisten niet echt bezig, 
maar het zou aardig zijn om 
langs die weg het bewakings
cordon te door-breken. 
Zonder politie-bescherming 
immers geen transport. 

De redactie van 
NENONJeUWS kreeg onlangs 
inzage in een, nog niet 
voltooide briefWisseling 
tussen een Hengelose milieu
consulent en Hans van Duin, 
voorzitter van de Neder
landse politiebond (NPB). 

De briefWisseling begint in 
mei 2000 met een brief aan 
de NPB waarin gevraagd 
wordt naar de arboomstan
digheden van Nederlandse 
politie-ambtenaren die 
nucleaire transporten moeten 
begeleiden. De NPB schrijft 
in reactie een wat afhoudend 
briefje. 

In december, kort na de 
deining binnen de vakbonden 
van militair personeel rond 
de mogelijke gezondheids-
risico's van verarmd 
uranium, probeert onze 
Hengelose milieu-consulent 
het nog een keer. Hij voert 
twee punten aan: 

1. de containers waarin het 
radioactieve materiaal 
vervoerd wordt, houden 
niet alle straling tegen; 
met name de gevaarlijke 
neutronenstraling is erg 
doordringend. Politie
ambtenaren die deze 
containers begeleiden 
ontvangen dan nogal wat 
van deze straling. 

2. over de gevoeligheid 
voor en schadelijkheid 
van straling wordt steeds 
meer bekend; zo stelt de 
Münsterse hoogleraar W. 
Köhnlein van het Institut 
fiir Strahlungsbiologie 
dat bij 0,05 Sievert de 
kans op leukemie, 
longkanker en andere 
vormen van kanter al 
verdubbeld wordt, terwijl 
de officiële norm uitgaat 
van 1 Sievert. 

NPB-voorzitter Van Duin 
reageert als door een slang 
gebeten. Concreet vraagt hij 
of het mogelijk is dat politie
ambtenaren die een nucleair 
transport begeleid hebben 
inderdaad meer dan die 0,05 
Sievert zou kunnen zijn. 
Verder stelt Van Duin: 
"Het spreekt voor zich dat 
wij deze kwestie serieus 
willen oppakken. Er zullen, 
in verband met de 
ontmanteling van Dodewaard 
ongetwijfeld nog meer 
transporten volgen, om over 
andere transporten nog maar 
niet te spreken. 

Bij het kennisnemen van het 
materiaal op de door u 
genoemde website [die van 
het Institut fiir Strahlungs
biologie; redactie], hebben 
wij geen antwoorden kunnen 
vinden op de hierboven 
aangegeven vragen. Wij 
hebben professer Köhnlein 
gevraagd ons over de 
mogelijke risico's voor 
begeleidende politie-
ambtenaren te informeren." 

Jarenlang heeft de Ahauser 
bevolking stikkervellen 
verkocht met de (aan de 
politie gerichte) oproep: 
"Schützt uns, und nicht die 
Atomkraft" (='bescherm ons 
en niet de kernenergie'). 
Vanuit Hengelo is meer op 
het belang van de politie
ambtenaren zelf gefocussed: 
"bescherm uzelf en niet iets 
of iemand anders". Het zou 
een aardig succes zijn, 
wanneer de Nederlandse 
PolitieBond deze oproep 
zodanig interpreteert dat zij 
haar leden op zou roepen om 
voor hun eigen veiligheid 
geen nucleaire transporten 
meer te begeleiden! 

We houden u op de hoogte! 
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De politieke inhoud van 
Duitse atoomafvalcontainers 

Eind maart vindt een kernafvaltransport plaats van de Franse opwerkingsfàbriek in La Hague 
naar het Duitse Gorleben. De grote metalen Castor-containers bevatten niet alleen radio-actief 
materiaal maar ook een diversiteit aan politieke achtergronden die niet minder explosief zijn. 
Volgens Joehen Stay, sinds jaar en dag één van de mensen achter het verzet tegen Castor
transporten, is het komende transport beslissend voor de toekomst van de Duitse 
atoomindustrie èn de anti-kernenergiebeweging. 

Kort voor het laatste Castoe
transport naar Ahaus, maart 
1998, plaatste de kern-

Nonsens" of " ... een ander worden geroepen: "Alarm! 
woord voor Doordrukken" of De Castor komt!" 

energie-industrie in alle 
landelijke dagbladen 
schreeuwerige advertenties 
met uitspraken als "Juist 
gezegd is Castor slechts een 
ander woord voor Zekerheid" 
of " ... een ander woord voor 
Democratie" en ook " ... een 
ander woord voor Vertrou
wen." Al snel bleek dit in 
tegenspraak met het 'lek
schandaal' dat wekenlang het 
publieke debat domi-neerde 
en tenslotte leidde tot een 
voorlopige stop van alle 
Castor-transporten. Jarenlang 
waren tientallen containers 
door het land vervoerd 
terwijl ze alle stralings
normen overschreden. De in
dustrie en de overheid waren 
hiervan op de hoogte, maar 
verzwegen het probleem. 

" ... een andere woord voor 
het verdoezelen van het 
afvalprobleem." 

Gemengde gevoelens 

Uiteraard is Castor vooral 
een ander woord voor verzet. 
De discussies en acties rond 
de Castoftransporten van '95, 
'96 en '97 naar Gorleben en 
in '98 naar Ahaus zijn een 
succesverhaal voor de anti
atoombeweging. Dat milieu
minister Angela Merkel in 
1998 dooi het lekschandaal 
gedwongen werd een vol
ledige transportstop af te 
kondigen, kwam met name 
doordat de staat bij het 
doordrukken van de Castof
transporten aan de grenzen 
van het maakbare gekomen 
was. 

De transporten staan nu weer De rood-groene regering 
op punt te vertrekken. Of de durft het nu, drie jaar later, 
Castor-containers onder een aan deze grenzen weer af te 
Groene milieuminister vei- tasten. Hoogstwaarschijnlijk 
liger zijn, valt te betwijfelen. zal er tussen 27 en 29 maart 
Als de anti-kernenergie- een trein rijden met zes 
beweging over geld zou Castoren vanuit de Franse 
beschikken zou ze adverten- opwerkingsfabriek in La 
ties kunnen plaatsen met Hague naar het beoogde 
woorden als: "Juist gezegd is eindpunt Gorleben. Drie jaar 
Castor slechts een ander heeft de transportstop 
woord voor Consensus- geduurd, nu zal er weer 

De anti-kernenergiebeweging 
is in die drie jaar door elkaar 
geschud. Er was een goed 
gevoel omdat de transporten 
op de lange baan waren 
geschoven. Daarmee is een 
flink aantal kerncentrales op 
de rand van de atoomafval
verstopping gekomen. Maar 
de lange transportpauze kon 
leiden tot een vermindering 
van interesse in een openlijke 
maatschappelijke discussie 
over kernenergie. Tenslotte is 
de grote kracht van de 
beweging om elke keer 
tijdens Castor-transporten 
een sterke politieke druk te 
kunnen ontploooien, tegelij
kertijd ook haar zwakte als er 
geen transporten zijn. Andere 
kristallisatiepunten met een 
zelfde intensiteit konden tot 
op dit moment niet opge
bouwd worden. Voor de anti
kernenergiebeweging vergt 
het nieuwe transport een 
dubbele krachtinspanning. Er 
moet niet alleen gemobili
seerd worden en goede acties 
voorbereid, maar ook poli
tieke strijd worden gevoerd 
tegen de onzinnige argumen
ten van de Duitse regering en 
de partijen die haar steunen. 
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Fictief afval 

Behalve het Gorleben-trans
port zou begin maart een 
transport plaatsvinden vanuit 
de kerncentrale in Neekar
westheim naar de tijdelijke 
opsJaghal m Ahaus (vlakbij 
Enschede). Deze werd echter 
eind januari voor onbepaalde 
tijd opgeschort nadat de 
Duitse milieuminister Trittin 
(van de Groenen) in een 
beschikking, opgelegd aan de 
deelstaat Baden-Württem
berg, bad vastgesteld dat het 
inmiddels in Castors geladen 
atoomafval dat geparkeerd 
stond op het terrein van de 
kerncentrale alleen nog maar 
'fictief aanwezig was (citaat 
is van de directie van de 
kerncentrale). Daarmee be
hoeft deze ook niet te worden 
meegeteld bij de vraag of de 
grens van de toegestane hoe
veelheid radioactieve stoffen 
waannee gewerkt mag 
worden bereikt is. 

Door de publieke opwinding 
over deze beschikking ver
dween op de achtergrond dat 
datzelfde overheidsorgaan 
bijna tegeliJkertijd toestem
ming gaf voor drie trans
porten van Neekar-westheim 
naar de Britse opwerkings
fabriek in Sellafield. Hierbij 
speelt de strijd tussen de 
regeringen van de deelstaten 
Baden-Württemberg (CDU) 
en Nordrhein-Westfalen 
(SPD) mee over de vraag of 
het niet beter zou zijn om in 
plaats van de transporten zo 
snel mogelijk de gewenste 
tijdelijke opslaghal op het 
terrein van de kerncentrale in 
Neckarwestheim in gebmik 
te nemen. Op deze drieste 
manier wordt geprobeerd het 
aangekondigde verzet tegen 
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de transporten in te zetten 
voor het doordrukken van 
opslag bij de centrales. 

Het ziet er naar uit dat het 
Duitse Bureau voor Stra
lingsbescherming binnenkort 
toestemming zal geven voor 
de tijdelijke opslag van 24 
Castoren in garages. Of 
daarmee de eigenaar van de 
kerncentrale zal afzien van 
transport van het kernafVal 
naar Ahaus is op dit moment 
nog onbekend. Maar 
Nordrhein-Westfalen en de 
Duitse regering speelden 
elkaar de bal zo toe dat aan 
het eind grote publieke 
opluchting ontstond over het 
zogenaamde verantwoorde
lijke handelen van Trittins 
ministerie. Doordat het mini-
sterie van binnenlandse 
zaken, de binnenlandse 
veiligheidsdienst, de politie
vakbonden en diverse media 
een grote veldslag voor
spelden, kon de groene 
minister de grote Castof
verhinderaar spelen. 

Atoomafvalberg 

Alleen tegen welke prijs? 
Want feitelijk is de opslag
capaciteit voor hoog-radio
actief kernafval in Blok 2 van 
de kerncentrale in Neekar
westheim uitgeput en door de 
vanaf I april beginnende 
revisie is een wisseling van 
brandstofelementen niet meer 
mogelijk. De kerncentrale 
stond op het punt om te 
worden stilgelegd. Maar 
omdat de rood-groene Duitse 
regering en de industrie 
middels de zogenoemde 
Atoomconsensus, overeen 
zijn gekomen dat Neekar
westheim nog minstens 

twintig jaar in bedrijf blijft, 
zou sluiting een flinke 
tegenslag zijn voor de 
atoomindustrie. 

Daarom wordt een andere 
clausule uit de overeenkomst 
tussen staat en industrie van 
stal gehaald. Het is namelijk 
niet de bedoeling dat een 
centrale gesloten wordt als er 
geen afval afgevoerd kan 
worden. Daarom worden er 
overal tijdelijke opslag
plaatsen gepland. Zolang 
deze plaatsen niet gereed zijn 
moeten de Castoren maar op 
het terrein van de centrales 
geparkeerd worden. Zonder 
opslag in een observatie
complex en zonder dat het 
probleem met de deksel
afdichtingen - het lekken -
is opgelost. 

Noch de zogenaamde 'fic
tieve' opslag, noch het tijde
lijke opslaan of een Ahaus
transport zijn oplossingen 
van het atoomafval-probleem 
voor komende generaties. 
Desondanks worden ze in het 
huidige debat als alterna
tieven gepresenteerd. Alle 
maatregelen dienen er enkel 
toe om het tekort aan opslag
capaciteit op te lossen zodat 
de atoomafvalberg vrolijk 
verder kan groeien. Het gaat 
er namelijk in geen geval om 
dat het al· voorbanden zijnde 
afval 'ja toch ergens naar toe 
moet", maar om het creëren 
van een plek voor toekomstig 
nog te produceren afval. De 
productie voor de komende 
decennia moet veilig gesteld 
worden zonder dat men een 
idee heeft hoe er verantwoor
delijk omgegaan kan worden 
met de stralende resten. De 
anti-kernenergiebeweging 
moet deze scheve discussie 
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rechtzetten. Het conflict gaat 
niet over transport of tijde
lijke opslag maar over stop
zetting of verder aankloten. 

Duits afval 

Ook bij het transport van La 
Hague naar Gorleben is het 
niet genoeg om ''wij gaan 
dwarsliggen!" te roepen. De 
beweging moet grondiger 
discussiëren. Milieuminister 
Jiirgen Trittin heeft al in 
februari '99, tijdens een 
bezoek aan Dannenberg (de 
plaats waar de Castoren op 
weg naar Gorleben van de 
trein op een vrachtauto 
worden geladen), duidelijk 
gemaakt wat we de komende 
weken kunnen verwachten. 
De minister zal zich op de 
'nationale verantwoordelijk
heid' beroepen om 'Duits' 
atoomafval weer naar 
Duitsland terug te nemen. 

Natuurlijk ondersteunen wij 
als beweging de eis van de 
Franse kernenergietegen
standers rond La Hague dat 
het afval van de inter
nationale energiebedrijven 
als RWE, EON, EnBW en 
HEW liever vandaag dan 
morgen uit Normandië 
verdwijnt. Evengoed hebben 
de mensen in Wendland (de 
regio waarin Gorleben ligt) 
het recht dit afval te 
weigeren. Tenslottee is het 
ook niet hun afval. 

Gelukkig maken Trittin en de 
gehele regering het ons niet 
al te moeilijk om het publiek 
ervan te overtuigen dat het 
geklets over 'nationale ver
antwoordelijkheid' hol is. 
Want wie enerzijds luid 
verklaart dat het immoreel is 
de buren met 'Duits' afval te 

laten zitten en aan de andere 
kant met de atoomindustrie 
overeenkomt dat in de 
komende vijf jaar nog circa 
vij:fhonderd transporten met 
hoog radioactieve brandstof
elementen naar La Hague 
zullen plaatsvinden, die 
verslikt zich in zijn eigen 
morgaal. De Franse premier 
Lionel Jospin bracht 
afgelopen oktober het Frans
Duitse conflict over het 
kernafval terug tot de kern 
van de zaak. Hij weigerde 
eenvoudig verdere aanname 
van afval uit de kerncentrales 
van Philippsburg, Biblis en 
Stade zo lang de eerste zes 
containers met opgewerkt 
afval niet naar Gorleben 
gebracht worden. 

Deze voorwaarde geeft het 
Gorleben-transport nog meer 
betekenis. Want het gaat niet 
alleen om dit 'Sixpack', in La 
Hague staat nog afval voor 
honderd transporten klaar. 
Jaarlijks moeten volgens het 
reisschema van het GeseH
schaft flir Nuklearservice 
(GNS) twee tot drie Castor
treinen van west naar oost 
rijden. Loopt dit plan al bij 
de eerste keer vast omdat -
zoals de minister van 
binnenlandse zaken van 
Niedersachsen al verklaarde -
het de politie, bij voortdurend 
verzet, niet lukt dit jaar meer 
dan eenmalig grootschalig op 
te treden, dan stokt op den 
duur mogelijk ook de 
levering aan La Hague. 

Beslissend 

De politie heeft binnenkort 
nog een extra probleem. 
Vanaf september geldt voor 
hen een vakantieverbod 
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omdat rond de jaarwisseling 
de invoering van de euro 
plaatsvindt. Het aantal nood
zakelijke geldtransporten is 
zo groot dat het Verbond van 
Duitse banken al heeft 
verklaard dat in de zes 
maanden rond de winter het 
grootsebalig inzetten van 
politie zoals bij Castor
transporten niet mogelijk is. 

Of Lionel Jospin dit al weet? 
Op dit ogenblik ziet het er 
nog naar uit dat met de 
aankomst van de containers 
in Gorleben de poorten van 
La Hague zich weer zullen 
openen voor Duits afval. Het 
ministerie van milieu uit 
Hessen heeft al aangekon
digd dat eind maart, begin 
april (dus ongeveer tegelij
kertijd met het Gorleben
transport) een eerste contai
ner uit de kerncentrale van 
Biblis richting La Hague zal 
vertrekken. 

Het open blijven van de 
kerncentrales in Stade, Biblis 
en Philippsburg wordt zo 
direct van het succes of het 
mislukken van het Gorleben
transport afhankelijk 
gemaakt. Want de eigenaren 
van deze kerncentrales 
dringen erop aan eindelijk 
weer eens regelmatig atoom
afval naar La Hague te 
kunnen afvoeren. Tenslotte is 
de interne opslagplaats van 
de centrale vol en de nage
streefde extra opslag van de 
centrale (tijdelijke opslag, 
tussenopslag) is nog niet 
doorgedrukt. 

De voorwaarde van Parijs 
heeft nog een ander positief 
effect: Franse kernenergie
tegenstanders zullen voor het 
eerst omvangrijk meedoen 
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aan de protesten tegen het 
transport naar Gorleben. 
Hoewel ze eigenlijk het 
vertrek uit La Hague eisen. 
zien re in dat dit transport de 
weg vrij maakt voor een 
veelvoudige hoeveelheid 
stralingsafval dat anders naar 
de opwerkingsfabriek ge
bracht zal worden. Op dere 
manier koppelen wij dus ons 
verzet tegen het Castor
transport naar Gorleben met 
de eis van· onmiddellijke 
stopzetting van de opwer
king. Het Europese atoom
afvaltoerisme moet beëindigd 
worden.. Het best overigens 
door het stillegen van de 
kerncentrales - maar tegen 
wie zeg ik dat ... 

De Castor transporten eind 
maart zullen daarom beslis
send zijn voor zowel de toe
komst van de Duitse atoom
industrie en de Consensus
Nonsens van de rood-groene 
regering als voor de anti
kernenergiebeweging. 

Kom naar Gorlebenl 

Het transport van La Hague 
naar Gorleben zal waar
schijnlijk plaatsvinden in de 
periode van 27 tot en met 29 
maart. Op 24 maart vindt in 
Lüneberg ( 40 kilometer van 
Dannenberg) een mobilisatie 
demonstratie plaats. Daar 
vandaan zullen de diverse 
actiekampen langs het spoor 
betrokken worden. Zondag 
en maandag (25/26 maart) 
zullen er verscheidene kleine 
en grote acties plaatsvinden 
langs het gehele spoortraject 
De 28ste en/of de 29ste 
zullen de acties zich verplaat
sen naar het laatste gedeelte 
van het traject: een goede 20 
kilometer over de weg. 

Publiciteit en Mobilisatie 
Om het transport te 
'begeleiden' zullen deze keer 
zo'n 30.000 politie-agenten 
op de been gebracht worden. 
In maart '97 (dag X-3) liep 
het transport uit op een 
ongekende veldslag met de 
politie tegen ruim 10.000 
demonstranten en de lokale 
bevolking die fel tegen
stander van de atoomafval
opslag is.· 

Op 18 februari jl. hebben 
zo'n 2000 mensen gedemon
streerd in Ahaus. De demon
stranten maakten duidelijk 
dat ze geen uitstel maar afstel 
willen. Daarnaast werd 
iedereen opgeroepen om eind 
maart de (poging tot) 
transporten naar Gorleben te 
helpen verhinderen. Onder de 
demonstranten bevonden 
zich opmerkelijk veel leden 
en enkele prominente lokale 
leiders van de Grünen. Ze 
zijn het duidelijk niet eens 
met het beleid van de top van 
de partij die direct 
verantwoordelijk is voor de 
transporten. 

Onder groot gejuich werd in 
Ahaus bekend gemaakt dat 
activisten die nacht tevoren 
bij Gorleben een stuk van 
twee meter [dit bleek later 
zelfs vijf meter te zijn. red. 1 
uit de treinrails gezaagd 
hadden om ze in de vorm van 
een reusachtige 'X' midden 
op de toevoerweg te plaatsen 

JochenStay 

Graswurzelrevolution, 
feb. 2001 

Overgenomen uit: 
Ravage, 16 maart 2001 

AGENDA 

4 april 
kernafvaltransport 

Op 4 april rijden er weer 
kernafvaltransporten naar 
opwerk:ingsfàbrieken: van 
Borssele naar La Hague en 
van Dodewaard naar 
Sellafield. 

Onkruit Vergaat Niet! 
Organiseert akties tegen deze 
transporten. Neem voor meer 
informatie contact op met 
Mark (053-4356676). 

Informatielunch 
"Kernenergie in de regio" 

11 april- 12.30-14.30 uur 
VrijhofUniversiteit Twente 

Sprekers (van NENO en 
Nooit meer Tsjernobyl) en 
video over Ahaus, 
kernafvaltransporten. Urenco 
en de Tsjemobylherdenk.ing 
op 21 april in Almelo. 

Met gratis lunch! 

Nooit Meer Tsjemobyl: 

STOPURENCO 

21 april-11.30 -17.30 uur 
In en rond (Urenco) Almelo 

Zie bijgevoegde flyer en het 
volgende nummer van 
NENONJeUWS. 

Meer flyers om in eigen regio 
en bij gelegenheden te 
verspreiden opvraagbaar bij 
Elise Leijten: 020-6650273 
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Berichten uit Gorleben 
Op donderdag 29 maart reed het eerste Castortransport naar Gorleben sinds 1997 de 
opslagplaats binnen. Door akties onderweg werd het transport een dag vertraagd. Duizenden 
mensen namen deel aan blokkades op de weg en op bet spoor, v~rend van zitblokkades tot 
blokkades met tractoren en het vastketenen aan de rails. Een uitstekend voorbereidde 
vastketenaktie van 4 mensen van de aktiegroep Robin Wood zorgde zelfs voor een vertraging 
van 16 uur. Daarnaast werd er ook her en der aan de rails geknutseld, wat steeds weer 
reparatiewerkzaamheden, en dus oponthoud, nodig maakte. 

Grote politiemacht 
Naast de duizenden 
demonstranten was een 
minstens even grote 
politiemacht op de been om 
het transport te beschermen. 
Ook in Gorleben heeft men 
wel iets geleerd heeft over 
omgaan met activisten, wat 
ertoe leidde dat tussen de met 
helmen en knuppels 
uitgeruste staatsdienaren ook 
personen speciaal 
conununicatie .rondliepen. 
Ondanks dat dit op veel 
plekken wel goedging, 
slaagde de politie er toch 
weer in knuppels, vuisten en 
waterkanonoen tegen de voor 
het overgrote deel 
geweldloze demonstranten in 
te zetten. 

Aktie Robin Wood 
Het overdadige politie
optreden wist uiteraard niet 
te voorkomen dat er aan de 
lopende band aleties 
plaatsvonden. 
De meest succesvolJe van 
deze akties, vooral te danken 
aan een uitstekende 
voorbereiding, kwam op 
naam van vier activisten van 
RobinWood. 
Geruime tijd voor het 
transport had deze groep 
ongemerkt een kubieke meter 
gewapend beton, met daarin 

(lito: Timo Vogt) 

vier loek-ons weten, onder 
het spoor weten te storten. 
De avond van het transport 
hoefden vier activisten het 
spoor maar op te rennen, een 
laag grint te verwijderen en 
zichzelf in de loek-ons vast te 
ketenen. De politie stond . 
machteloos en de trein met 
kernafval moest zelfs 
terugkeren naar Dannenberg. 
Pas na 16 uur waren alle vier 
de activisten verwijderd. De 
jongste deelnemer, een 
meisje van 16, moest daarna 
helaas naar het ziekenhuis 
worden afgevoerd. Haar 
deelname maakt echter wel 
duidelijk dat er weer een 
nieuwe generatie van anti
atoomactivisten is opgestaan. 
Gezien de periode waarin 
deze transporten nog 
verwacht kunnen worden, is 
dat ook hard nodig. 

Grü.nen 
Emstig verdeeld over het 
transport waren de Grünen. 
Terwijl een deel van de partij 
als vanouds deelnam aan de 
akties tegen het transport, 
riep een ander deel juist op 
niet deel te nemen. Volgens 
brachten de akties het vorig 
jaar gesloten compromis om 
de kerncentrales over 30 jaar 
te sluiten in gevaar. Een laffe 
houding om met behulp van 
een waardeloos compromis 
onaanvaardbare risico's te 
laten voortduren. 

Nederlanders 
Ook vanuit Nederland 
ondernamen een aantal 
personen de reis naar 
Gorleben om aktie te voeren. 
In de volgende NENO
nieuws een verslag van hun 
belevenissen. 
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