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Emmeloord 
Zo, dat hebben we gehad: de opening 

van het nieuwe seizoen op de renbaan 
te Emmeloor d. Ondanks koud, nat en 
naargeestig weer kwamen toch duizenden 
mensen naar de manifestatie. Hoeveel? 
Moeilijk te zeggen. De waarheld zal er
gens tussen de 5 à 10.000 liggen. In 
ieder geval zagen we veel Friezen en 
Friezinnen. 

Voor een Emmeloordee krant was het 
belangrijkste nieuws de uitspraak van 
een polttiecommandant die vertelde dat 
de "burgerij niet angstig behoefde te 
zijn." De politie stond met 170 meneen 
klaar om alles te regelen en om "kwaad
willende elementen uit te roeien." On
begrijpelijk zo•n taalgebruik. Maar 
mlaac:hlen waa bet de journaliet die 
spoken zag, want de eamenwe.rking met 
de politie en de gemeente Enaeloord 
liep voortreffelijk I Bet was dan ook 
een manifestatie zonder enige wanklank, 
vriendelijk en ontspannen. 

Opmerkelijk ia wel boe de anti-kern
beweging zich aan het verbreden is. Het 
"publiek" bestond uit jongeren én oude
ren; "alternatievelingen" én "nette 
burgerij"; veel meneen uit de vredesbe
weging; mensen tégen kernenergie én 
mensen vóór veilige energieopwekking. 
Dat was bij de verschillende stands ook 
goed te zien. Proteet enerzijds en an
derzijds óók ontwikkeling van nieuwere 
mogelijkheden. Heel wat mensen gebruik
ten de manife.statie als een soort Na
jaarsbeurs om zich te oriënteren op de 
nieuwere mogelijkheden van veilige e
nergieopwekking en om açtiemater1aal in 
te kopen. 

Wat ons betreft: een geelaasde mani
festatie. 

Slotwoord 
Eén van de men•en van de KWA was ge

vraagd om namene bet Landelijk Platform 
tégen Kernenergie en vóór een Milieu
vriendelijk Energiebeleid, de manifesta
tie te sluiten. Hier volgt de korte toe
epraak die dat opleverde. 

DAG, HOI, ACTIEVE MENSEN I 
En nu dus de hekkealuiter van de spre

kers. De hekkadulter namens bet Platform 
tégen kernenergie en vóór een milieuvrien
delijk energiebeleid. Een organisatie 
wa~rin een groot aantal basisgroepen, 
plaatselijke atroomgroepen en landelijke 
milieuorganisaties deelnemen. Met verbin• 
dingen naar vredea.groepen. Eenheid in ver
aeheidenheid. 
Eenheid voor wat betreft: 
* Dodewaard en Borasele dicht; 
* Geen nieuwe kerncentrales; 
* Een milieuvriendelijk en mensvriendelijk 

energie~eleidl 

Verseheidenheld in de acties, aller
eerat vanuit de mogelijke veet1g1ngaplaat
aen. Verscheidenheid in de ondersteuning 
door de in het platform deelnemende orga
nisatie•. Met een zekere afete11111ing en ka
ordinatie door het platform. 
Nu al de mededeling: 
* 20 oktober een manifeetatie in Zeeland, 

Middelburg; 
* 1 november een manifestatie in Brabant. 
Andere actiepunten: 
* een fonds vriendelijk energiebeleid; 
* atoomatr~-weigeractiee door het hele 

land; 
* giro-blauw-betalen op vele manieren. 
En daar komt nog wel het nodige bij. Reken 
maar I 

Hoe zal de aard van de acties zijn? 
Vtiendelijk en ludiek! 
Maar als de atoomwals van een verouderd 
energiebeleid blijft rollen, ondanks de 
uitelag van de BMD, ondanks dat wat de 
meneen willen, dán zullen er hardere ac
zijn! 
Als de regering bet volk niet ernstig 
ne~t, zullen wij dan zotn regering ern
atig nemen? 



gevestigde groot•industrie. Goed voor 
het industrieel-militaire complex. 
Goed voor hen die belang menen te heb
beh bij uranium en plutonium. Stralings
gevaarlijk, milieuvergiftigend door een 
niet op te lo$sen afvalprobleem, wereld
vernietigend. 
Een achterhaald energiebeleid, voor u 
en zonder u. 
Een energiebeleid dat onbetaalbaar kan 
blijken te zijn door enorme kostenover
schrijdingen. We zien in Amerika vele 
voorbeelden van niet afgebouwde kern
centrales, waaraan al miljarden dollars 
zijn besteed. We zien Kalkar, meer dan 
vier maal zo duur dan oorspronkelijk be
groot - als het daarbij blijft. Het 
Franse staatsbedrijf voor stroomopwek
king zit diep in d' achulden. Waarom 
zou het met Nederlandse kerncentrales 
anders gaan dan met buitenlandse? Een 
economische roulettel 

Terwijl het zeker is dat een vooruit~ 
strevend, milieuvriendelijk, werkgele
genheidbevorderend en betaalbaar ener
giebeleid mogelijk is. Een innoverend 
beleid, 
*met zonne•energie, 
*met windkracht, 
* met warmte-kracht-koppeling, 
daar vragen we om! Daar zullen we voor 
vechtent 

De energiebeweging is springlevend! 
we staan in de startblokken! 
we zullen doen dat wat nodig tsl 

IKV-Friesland 
Het deed on• deugd om van he.t IKV

Friesland, bij schrijven van de voor
zitster Aggie van der Meer, een adhe
sie betuiging te ontvangen voor de ma
nifestatie van 22 september. Aggie 
schreef ons de strijd tegen kernraket
ten en kerncentrales in elkaars ver
lengde te zien. Kerncentrales leveren, 
via opwerking van gebruikte splijtstof, 
plutonium. De belangrijks-te grondstof, 
naast hoog verrijkt uranium, voor kern
wapens. Wij, de KWA, zijn erg blij met 
zo'n adhesie betuiging. We hebben er 
in Emmeloord dan ook melding van ge
maakt! 

Aktie Strohalm 
Aan zo'n 1000 adressen verzond Aktie 

Strohalm (Oudegracht 42, 3511 AP Utrecht, 
tel. 030-33 33 47) een oproep om de han• 
den in één te slaan om te komen tot een 
ngiroblauw-guerrilla'', gericht tegen de 
stroomproductiebedrijven die in de SEP 
kernenergie stimuleren of op z'n minst 
gedogen. Als er nieuwe kerncentrales ko
men, zullen ze gebouwd worden door de 
N.V. Samenwerkende Elektriciteit& Pro
ductiebedrijven (SEP). 

Landelijk gaat de actie als volgt: 
* Vanaf de dag dat de regering de plannen 

voor nieuwe kerncentrales aankondigt. 
weigeren zoveel mogelijk mensen 1 gul
den van hun elektriciteitsrekening te 
betalen. 

* Vanaf de dag dat het parlement kiest 
voor nieuwe kerncentrales weigeren we 
zoveel guldens als er nieuwe kerncen
trales komem + een gulden voor Dode
waard + een gulden voor Borssele. 

* In principe beta•lt iedereen na ont
vangst van de eerste betalingsherinne
ring het ingehouden bedrag. Daarmede 
wordt afsluiting voorkomen. 

* Per plaats of regio laat iemand het tot 
afsluiting komen, met ondersteuning door 
een plaatselijke, regionale en/of pro
vinciale groep. 

Het is duidelijk dat het er bij deze 
actie omgaat de kernenergieplannen in de 
aandacht te houden. Door massaliteit en 
via ingezonden stukken in de pers kan dat. 
Wij in Friesland, net "beroofd" van onze 
geblokkeerde PEB-rekening (over de geblok
keerde FRIGAS-rekening is op het moment 
dat we dit schrijven nog niets bekend), 
kunnen nu beter gelijk beginnen met "geen 
piek voor atoomcolektriekl". Dat houdt de 
gang erin. 

Aktie Strohalm krijgt graag bericht van 
individuele deelnemers maar ook van groe
pen die meedoen. Wij ookl 

KW A-intern 
Eind 1981, begin 1982, begon de KWA te 

"draaien". Een aantal mensen doet al van
af het begin mee. Anderen kwamen er later 
bij. En zo langzamerhand merken we dat 
sommigen er de buik van vol hebben. Niet 
helemaal onbegrijpelijk. 

Na het stormaehtige jaar 1982, met af
sluitingen en heraansluitingen, volgde 
het "procesjaar" 1983 met voornamelijk 
papieren werk. En 1984 is tot nu toe niet 
veel beter. Een goed lopende Nieuwsbrief 



die regelmatig lovende reacties van 
lezers oplevert is erg fijn maar wel 
wat weinig voor een actiegroep. Een 
paar mensen zijn er intensief mee be
zig en de reet mag nieten en vouwen 
éénmaal in de zes weken tijdens een 
werkvergadering. Met de marktkraam 
gaan een paar mensen vrij regelmatig 
de boer op, erg leuk, maar of je daar 
een kOÖrdinatiegroep voor nodig hebt 
is wel de vraag. De landelijke con
tacten, met Aktie Strohalm, Milieu De
fensie en Landelijk Platform, brengen 
bezwaarlijke reisafstanden met zich 
mee en voor die vergaderingen heb je 
wel "zitvlees" nodig.·En erg veel ka
ordineren doen we ook niet, eigenlijk 
niets. Kortom, de KWA is toe aan her
bezinning op haat activiteiten en 
ook aan vervanging van een paar men
sap. Dat laatste is al aan de gang. 
Ed Tulen uit Zurich en Martje Schu
ring uit Leeuwarden kwamen de groep 
al versterken. Maar om de boze plannen 
van Gijs van Aardenne te stoppen is 
meer nodig. Dit met alle respect voor 
Ed en Martje. 
Wie komt ona versterken met nieuwe 
uitvoerbare ideeën. enthousiasme ea 
iazet? We zijn vóór een milieuvriende
lijk en mensvriendelijk energiebeleid, 
prima, maar dat zou best eens wat 
meer uit de vetf mogen komen. De pro
vincie Friesland loopt nog steeds niet 
voorop met initiatieven om duurzame 
energievormen een reële kans van sla
gen te geven. De KWA dwong de provin
cie wel om in een provinciaal energie
plan haar standpunt ten aanzien van 
kernenergie en duurzame energievormen 
duidelijk te maken maar daarmee zijn 
we er niet. Als in het jaar 2000 zo'n 
20l van het Friese energieverbruik 
middels duurzame bronnen opgewekt moet 
worden (volgens het provinciale ener• 
gieplan) hebben we samen met de andere 
groepen die op dit gebied bezig zijn 
nog heel veel te doenl 

Wijzoeken 
10.000 Nederlanders 
die met ons een proces 
willen voeren 
tegen de Staat. 

Van de Stichting Verbiedt de kruisra
ketten, Prinsengracht 489, 1016 HP Amster
dam, ontvingen de Vredesplatforma een 
brief en een strooibiljet. Graag nemen 
we hier de tekst van het etrooibil.J~ ov•:ç• 
Ala ~ interesse heeft voor een stapeltje 
strooibiljetten, dan even ballen (020-
25 78 31) of schrijven aan het hierboven 
al vermelde adres. 

Na zorgvuldig onderzoek naar de juri
dische mogelijkheden heeft de Stichting 
Verbiedt de kruisraketten besloten een 
proces te voeren tegen de plaatsing van 
kruisraketten in Nederland. Twee advoka
ten hebben inmiddels de dagvaatding voor
bereid, waarin de onrechtmatigheid vatt 
plaatsing centraal staat. 

Om onze eisen kracht bij te zetten, 
willen we het proces voeren samen met 
iedereen die zich evenmin ala wij wil 
neerleggen bij de recente beslissingen 
van kabinet en parlement. Wij roepen hen 
op zich zo spoedig mogelijk aan te melden 
om ala eisende partij aan het proces deel 
te nemen. Iedereen kan ''eiser" worden. 
Leeftijd of beroep doen er niet toe. Meer 
dan één eiser per gezin kan ook. 

Doe aee: stort •tntmaal f 35 per per• 
aoon op giro 56 59 344 t.n.v. Stichting 
Verbiedt de kruieraketten te Amaterdam. 
Als uw betaling binnen is. sturen wij u 
direkt een inschrijfformulier dat u port• 
vrij kunt retourneren. U wordt dan eiser 
in het proces; uw naam wordt in de dag
vaarding opgenomen. 

Uw bijdrage ie nodig voor de kosten van 
de organisatie en het proces zelf. Boven• 
dien wordt u als eiser over het verloop 
van het proces regelmatig persoonlijk 



geÏnformeerd. 

Ook stichtingen en verenigingen wil· 
len wij verzoeken mee te doen. Hen ra
den wij aan eerst informatie te vragen. 
Doe dat door een aan u zelf 8eadres
seerde envelop te sturen aan onze 
stichting: antwoordnummer 10679, 1000 
RA Amsterdam. 

Wlnd-Waraate 
Wie door de polders richting Hilversum 
rijdt, ziet bij Huizen, op de rand van 
het IJsselmeer, twee windmolens staan. 
Ze staan bij 35 energiezuinige wonin
gen. Een project dat werd uitgevoerd 
door het, Centrum voor Energiebesparing, 
in samenwerking met het Bouwfonds Ne• 
derlandse Gemeenten. Het Projectbureau 
Energieonderzoek van TNO gaf de op
dracht, in het kader van het Nationaal 
Prosramma Energieonderzoek. 

het idee 
In de winter waait het harder en 

constanter dan in de zomer, en in de 
winter wordt meer warmte verbruikt in 
een woning dan in de zomer. Deze twee 
waarheden werden gecombinèerd tot het 
idee dat windmolens gebruikt zouden 
kunnen worden om woningen te verwarmen. 
Dit idee werd uitgewerkt in een onder
zoek dat resulteerde in de bouw van 35 
energiezuinige woningen die volgens dit 
principe worden verwarmd. 

·het systeem 
Allereerat werden de woningen zeer 

goed geÏsoleerd en werden ramen en de 
oriëntatie van de woningen zorgvuldig 
op elkaar afgestemd, om zoveel mogelijk 
van de warmte van de zon te kunnen pro
fiteren. Bovendien werden de woningen 
zo gunstig mogelijk ingedeeld en tocht
vrij semaakt. Door al deze maatregelen 
wordt de behoefte aan warmte van de wo• 
ningen laag gehouden. 
De energiebehoefte die nog resteert 
wordt geproduceerd door een gemeeDSchap
pelijke installatie die bestaat uit 
twee windmolens, twee warmtepompen, bo
demwarmtewisaelaars, een opslagvat en 
twee gasketels (waarvan èèn HR·ketel) 
en een centrale warmwaterboiler. 

de werkins 
De windmolens leve~en elektriciteit 

aan de woningen voor verlichting en der
gelijke en aan de warmtepompen. Schiet 
er dan nog over aan door de windmolens 
geproduceerde elektriciteit dan wordt 

4. 

dat geleverd aan het elektriciteitsnet. 
Is er te weinig wind om voldoende elek
triciteit te produceren met de windmolens 
dan springt het net bij. 
De warmtepompen leveren warmte aan de wo
ningen en aan de centrale warmwaterboiler, 
waarbij de bodem als warmtebron gebruikt 
wordt. 
Een warmtepomp kan beschouwd worden als 
een soort omgekeerde ijskast. Uit het 
binnenste van de ijskast (in dit geval 
de gwond) wordt warmte weggehaald, opge
pompt tot een hogere temperatuur en via 
de spiraal aan de achterkant van de ijs
kast (in dit geval een radiatorsyste.em) 
aan de woning afgegeven. Het warmteopslag
vat dient als buffer om korte perioden 
waarin windenergie-aanbod en warmtevraag 
niet op elkaar zijn afgestemd, te over
bruggen. De warmte die niet door de warm
tepompen kan worden geleverd (op heel 
koude dagen bijvoo.rbeeld) wordt gedekt 
door de twee gasketels. 

de resultaten 
Ter vergelijking is het energiever

bruik van een woning in deze serie van 
35 vergeleken met dezelfde woning, maar 
dan zonder al de extra maatregelen op het 
gebied van isolatie en installatie. In de 
onderstaande tabellen is allee uitgedrukt 
in kubieke meters aardgas. 

gewone woningen 
2. 790 m3 verwarming en warmwater 

150m3 koken 
660 m3 elektriciteit 

3.600 m3 aardgas totaal 

wind-wannte-woninaen 
225 m3 verwarming en warmwater 
150m3 koken 
~ m3 elektriciteit 

516 m3 aardgas totaal 



tnfonnatie 
Zoals eerder gezegd, het wind-warm

te-project werd uitgevoerd in de ge• 
meente Huizen in Noordholland en gein
teresaeerden kunnen ter plaatse een 
kijkje nemen. In een kleine, semi-per
manente tentoonstelling wordt ter 
plaatse nadere informatie gegeven over 
deze vorm van energiebesparing. 
Het rapport over dit onderzoek is ver
krijgbaar bij het Centrum voor Energie
besparing. Een populaire uitgave hier
van is verzorgd door de Werkgroep Wo
ningbouw en Energiebesparing van de TH 
Eindhoven. 

Adressen: 
* Bouwfonds Nederlandse Gemeenten NV, 

Postbus 15, 3870 DA Hoevelaken. 
* Centrum voor Eneratebesparing, Oude 

Delft 180, 2611 HH Delft. 

ATOOMVRIJSTAAT 

Be~lnt u ook.al na te denken over Sint 
Nicolaas cadeaus en over Kerst-
en Nieuwjaarskaarten? Hier alvast vier 
suggesties: 
* Paspoort Atoomvrijstaat, f 12,50 + 

f 1,40 porto, voor giro zie hieronder; 
*Renteloze obligatie (lening) voor 

grondaankoop Atoomvrijstaat, f 100,-, 
giro 22 38597 t.n.v. Atoomvrijstaat. 
Amsterdam. 

* Als Kerst- en Nieuwjaarskaarten zijn 
de Weiger Atoomstroom kaarten van de 
KWA prima geschikt, 3 voor f 1,- + 
f 0,60 porto, giro 52 30 463 t.n.v. 
KWA, Sneek. 

* Een abonnement op deze Nieuwsbrief, 
voor een bedrag dat u zelf bepaalt. 
voor giro zie hierboven. 

{Beter te vroeg dan te laatl) 

5. 

Terhorae 
De KWA ontving een uitnodiging voor 

het bijwonen van de ingebruikneming van 
de windmolen van Jachtwerf Rypkema in 
Terhorne. Dus waren we er op de gestelde 
tijd en plaats, 28 september, om 4 uur. 
We troffen er een honderdtal mensen die 
het "kunstwerk" bewonderden. Een wind
molen met een vermogen van 40 kW, jaar
opbrengst 80.000 kWh, wiekdiameter 14 
meter, polyester wieken, ashoogte 22 me
ter, met gelijketroomdynamo, computer ge
stuurd, verwachte leveneduur 20 jaar of 
langer. De opgewekte stroom wordt gebruikt 
voor het eigen bedrijf en voor verwarminga
doelelnden. Aan bet PEB mag, als er stroom 
over 18, 15 kW geleverd worden. 

Ter vergelijking vertelde Henk Bok uit 
Roodhuis ons dat hij het al twee jaar 
doet met een windmolen van 0,4 kW, voor 
huishoudelijk gebruik. Een vermogen van 
1 kW zou volgens Henk echter wel wat ge• 
riavelijker zijn. 

Voor de niet-technici: Een vermogen 
van 40 kilo Watt is nodig ~ 40 lampen van 
elk 1000 Watt tegelijk te laten branden. 
80.000 kilo Watt uur heb je nodig om die 
40 la.pen van elk 1000 Watt 2 jaar te la
ten branden. 

Het bijzondere van de molen van Rypke
ma is dat de zware dynamo niet boven in 
de kop van de molen is geplaatst maar 
keurig in een bijgebouwtje op de begane 
grond. De energie die' door de wieken 
wordt opgevangen uit de wind, wordt via 
een vloeistofsysteem, beter gezegd een 
hydraulisch systeem, naar het aandrijfge
deelte van de dynamo op de grond overge
bracht. De molen kan daardoor lichter uit
gevoerd worden en de slijtage is minder. 
Ook het uitvoeren van onderhoudswerkzaam
heden wordt er door vereenvoudigd. Geza
menlijke innovatie van de staalconstruc• 
teur Rypkema, de buurman Kuipers die het 
rekenwerk deed en de elektronicus Van der 
Vlugt. Peter Timmer van de Werkgroep Ener
giebenutting (WEB) was betrokken bij het 
door de ambtelijke molens loodsen van de 
plannen. De grootste molen die er nu in 
Friesland staat en waarvoor, zo hoorden 
we fluisteren, de Chinezen nu al belang
stelling hebben. Zij willen, zo wil het 
gerucht, 200 molens afnemen. Met alle 
vriendelijkheid voor de Chinezen, zien 
wij die molens liever in Friesland. De 
verwezenlijking van het provindale ener
gieplan zou er direct enorm mee opschie
ten. 



Maar ja, Hans Wiegel uitgenodigd om 
de molen in gebruik te stellen, liet we
ten dat z'n prioriteiten anders lagen. 
En zodoende was het de burgemeester van 
Boarnsterhim, Bernard Holtrop, die om 
4 uur de schakelaar bediende om de mo
len op de wind te richten en de wieken 
uit de vaanstand te brengen. Hij vestig
de er de aandacht op dat oude vormen en 
gedachten hardnekkig zijn. Het spraak
gebruik wil dat een molen geopend wordt 
maar het is juister om hier te spreken 
van ingebruik nemen, zo zei de burgemees
ter. Dat is wennen. Zo was het ook wennen 
voor de vele instellingen die aan het 
bouwen van zo'n molen te pas komen. Als 
voorbeelden van instellingen noemde hij 
banken, de provincie, het PEB. Hun ge
vestigde posities worden, door een ande
re wijze van denken en doen, aangetast. 
Aldus de burgemeester. 

6. 

is denken over opslag actueel, want we 
hebben nu centrales." 

Volgens Lubbers moet over een voor
lopige opslag, waartoe in de minister
raad van 21 september ook werd besloten, 
anders worden gedacht dan zes, zeven 
jaar geleden. Nu denkt de regering aan een 
zeer langdurige voorlopige opslag, vroe
ger aan een relatief korte periode. Wij, 
de KWA, denken dat tijdelijk in dit geval 
zo'n 50 tot 100 jaar betekent. 

Het staat nog niet vast wanneer er 
een besluit over proefboringen zal val
len. Het kabinet zou daar niet veel 
haast mee hebben. De resultaten van het 
voortgaande onderzoek zullen de basis 
vormen voor een "stapsgewijze beleids
keuze" wat betreft de plaats "die voor 
diepgaand onderzoek in aanmerking komt.•• 
Mits tenminste voor opslag in eigen land 
wordt gekozen. Wij tekenen hierbij aan 

Toenemende dreiging voor het Noorden ! 
De regering gaat door met het "onder

zoek" naar de mogelijkheid om radioac
tief afval in de zoutlagen van Groningen 
en Drenthe op te slaan. Het kabinet on
derschrijft de conclusie van een commis
sie dat nadere activiteiten voor het on• 
dergronds dumpen van dit afval moeten 
worden geconcentreerd op steenzout. 

Minister Van Aardenne (economische 
zaken) zei na afloop van de ministerraad 
van 21 september, dat bij het besluit 
van het kabinet rekening is gehouden met 
de gedachtengang dat het radioactieve 
afval uiteindelijk ook in eigen land 
moet worden opgeborgen. Een eventuele 
proefboring sloot de minister niet uit, 
"maar daarover is nog geen beslissing 
genomen." 

In afwachting van een definitieve 
opslag van radioactief afval wil het 
kabinet nu eerst een voorlopig opslag• 
terrein aanwijzen. Zo'n "tijdelijke" op
slag is vooral nodig omdat in de jaren 
'90 hoog-radioactief en kernsplijtings
afval, afkomstig van Nederlandse splijt
stof, vanuit het buitenland kan worden 
teruggezonden. De voorbereiding en rea
lisering van een "tussen-oplossing11 

zijn in handen van de Centrale Organi
satie voor Radioactief Afval (OOVRA). 

Een "tijdelijke" voorziening op het 
land biedt volgen$ premier Lubbers de 
mogelijkheid door te gaan met een stu
die naar zoutopslag, die wellicht in de 
toekomst overbodig zal blijken. "Maar 
die zekerheid bestaat niet. Bovendien 

dat zo'n "stapsgewijze beleidskeuze" ver
raderlijk werkt. De mensen hebben het 
minder in de gaten en op zeker mament 
wordt er gezegd: we kunnen niet meer te
rug. 

Op de vraag of een studie naar de op
slag van radioactief afval in steenzout 
proefboringen betreft, zei Lubbers: "Die 
studie is geen proefboring." Maar Van 
Aardenne sluit zo'n proefboring niet 
uit. De provincies Groningen en Drenthe 
willen echter geen proefboringen toe
staan en ook de gemeenten in die provin• 
cies zijn er tegen. 

De commissaris van de Koningin in Gro
ningen, Vonhoff, gaf op de 21-ste als 
commentaar: "Het streekplan van de pro
vincie spreekt wat dat betreft klare 
taal: kernsplijtingsafval en hoog-radio
actief afval worden niet op of in de bo
dem opgeslagen. Proefboringen in ver
band hiermee zullen worden tegengegaan." 
Volgens Vonhoff is in theorie een studie 
al tijd mogelijk, nmaar als men dat op 
enige termijn in de praktijk wil voort
zetten met proefboringen, dan stuit men 
op dit streekplan." 
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