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ACTIES TEGEN KERNENERGIE 
Geheel verbeterde, uitgebreide en aangevulde versie (Nov. 2008) 

 
Dit is een overzicht van alle acties die in Nederland gevoerd zijn tegen kernenergie. 
In april 1987 publiceerde Laka de brochure "1977-1986: 10 Jaar verzet tegen Kernenergie". Hierin waren 
een 150-tal acties onder het stof vandaan gehaald en beschreven. Dat was het begin van een intensievere 

archivering van de anti-kernenergiestrijd 
en van talloze publicaties over die strijd. 
Vanaf 2002 is er een internet-versie van 
dat overzicht en werden de  acties uit die 
brochure (uitgebreid met een 11-tal uit de 
periode ‘77-’86 die we gemist hadden) en 
velen die daarvoor of daarna plaats 
gevonden hadden opnieuw gepubliceerd. 
In de versie van november 2008 hebben 
we de tekst uit de periode 1977-1986 (die 
we letterlijk hadden overgenomen) 
aangepast aan de huidige regels 
 
Het is moeilijk te omschrijven welke 
activiteiten in het actieoverzicht zijn 
opgenomen. Dat is vooral goed zichtbaar 
in het midden van de jaren zeventig, als 
het in dit overzicht lijkt alsof er niet veel 
gebeurt, maar waar de kiem is gelegd voor 
een brede massale anti-kernenergie 
beweging door zelfstudie en het houden 
van honderden bijeenkomsten en 
informatie- en discussieavonden; het 
verspreiden van allerlei informatie 
(inhoudelijk en actiemateriaal) op 
markten, scholen en allerlei 
maatschappelijke organisaties. Al die 
activiteiten zijn niet vermeld, maar wel 
van wezenlijk belang (geweest) in de 
strijd tegen kernenergie. 
 

In het overzicht op de website zijn talloze foto's, affiches, persverklaringen en krantenartikelen te zien.  
Maar ook in deze PDF-versie zijn veel illustraties opgenomen, hoewel de website versie nog wel steeds 
uitgebreider is, vooral met links naar achtergrondinformatie. De tekst van de PDF is identiek aan die van de 
website-versie. Het is wel een groot bestand geworden (12 MB) 
 
Hoewel we denken dat we een aardig kompleet overzicht hebben, kan het natuurlijk altijd zijn dat we een 
actie hebben gemist. Dat zouden we erg jammer vinden. Als je er een weet, zouden we dat graag horen. Of 
heb je foto's, affiches e.d. die we mogen gebruiken... Stuur ons dan een mailtje. 
 
Veel leesplezier.
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1960 
 
22 OKTOBER 1960 
Op dinsdag de 18de oktober komt dagblad De Waarheid (het orgaan van de Communistische Partij 
Nederland) met onthullingen over het ‘A-bom-onderzoek’ in Amsterdam en het oorlogsverleden van prof. 
Kistemaker. Kistemaker leidt het ultracentrifuge project in de gebouwen van de FOM (Fundamenteel 
Onderzoek der Materie) aan de Kruislaan in Amsterdam-Oost. Het ultracentrifuge onderzoek naar 
verrijking van uranium zal (later) uitmonden in Urenco, een samenwerkingsverband tussen Groot-
Brittannië, (West-) Duitsland en Nederland. Kistemaker wordt hierin beticht tijdens de oorlog voor het 
Duitse Cellastic te hebben gewerkt en nog steeds samen te werken met Duitse (oud) nazi’s aan onderzoek 
(ontwikkeld in WOII) dat de grondstof (uranium-235) produceert voor de atoombom, ‘gewenst dor de 
Duitse revanchisten’ 
De dagen daarna zijn er in De Waarheid steeds ‘nieuwe’ onthullingen over de ‘Duitse revanchisten die in 
Amsterdam aan hun atoombom werken’. Op het huis van Kistemaker en in de buurt van het laboratorium 
worden leuzen geschilderd en in de buurt folders uitgedeeld. 
Op deze zaterdag begint op een tweetal pleinen in Amsterdam–Oost een eerste betoging naar het Nikhef 
(FOM) aan de Kruislaan. Honderden mensen nemen er aan deel. De politie grijpt in en neemt spandoeken 
en borden in beslag, maar ‘de vastberaden demonstranten wijken niet’, aldus De Waarheid.  
 
29 OKTOBER 1960 
Na een week van nieuwe ‘onthullingen’ en koude oorlog retoriek in De Waarheid vindt er opnieuw een 

demonstratie van honderden 
mensen plaats naar het 
laboratorium aan de Kruislaan dat 
echter met prikkeldraad hermetisch 
afgesloten is.  
Enkele dagen later geeft de CPN 
een brochure uit over het 
oorlogsverleden van Kistemaker en 
het onderzoek: "Kistemaker en de 
Duitse A-bom". De affaire en 
publicaties worden door de rest 
van de media vrijwel volledig 
doodgezwegen en afgedaan als 
‘communistische propaganda’ in 

de hoogtijdagen van de Koude Oorlog. Pas later, in 1971, als het boek van Wim Klinkenberg verschijnt (De 
ultracentrifuge 1937-1970. Hitlers bom voor Strauss?), hoort het niet-communistische deel van Nederland 
over het (om het netjes te zeggen) onduidelijke oorlogsverleden van ‘de vader van de Nederlandse 
kernenergie’. 
 
5 NOVEMBER 1960 
Tientallen 
‘Amsterdamse mannen 
en vrouwen, onder wie 
vele jongeren’ besluiten 
‘spontaan’ de drukke 
Swinkelstraat in 
Amsterdam-Oost te 
blokkeren. Het gebeurt 
tijdens de derde 
demonstratie tegen 
Kistemaker’s plannen 
nu onder het motto: 
‘Geen hulp aan de 
Duitse Wehrmacht’ Automobilisten zijn boos, maar, aldus De Waarheid ‘toen zij echter de aard van de 
stagnatie ontdekten, wijzigde hun oordeel’. Na een kwartier scanderen “Stopt A-bom-proeven aan de 
Kruislaan” wordt de blokkade opgeheven. 
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26 NOVEMBER 1960 
In Amsterdam demonstreren duizenden onder het motto: "Voor een Atoomvrij Nederland - Geen hulp aan 
Duitse Revanchisten." Het is het slot van de 
CPN campagne rond Prof. Kistemaker die bij 
FOM onderzoek doet naar het verrijken van 
uranium in samenwerking met (of in opdracht 
van?) Duitse bedrijven. Al een maand lang 
wordt Kistemaker fel op z’n huid gezeten door 
de CPN en enkele dagen daarvoor had hij 
gepoogd het fototoestel afhandig te maken van 
een fotograaf van het communistische dagblad 
De Waarheid. 
Hoewel de CPN deze acties niet als verzet 
tegen kernenergie ziet, zijn ze dat natuurlijk 
wel en tonen goed de verbinding aan tussen het 
militaire en het civiele gebruik van 
kernenergie. Het vreemde is dat de CPN zich 
pas eind jaren zeventig principieel tegen 
kernenergie uitspreekt. Deze acties (en ook die 
tegen de kweekreactor Kalkar jaren later 
waarin de CPN ook erg actief was) zijn vooral 
gericht tegen het mogelijk worden van de 
Duitse atoombom, omdat Duitsland door 
verrijking en kweekreactoren de beschikking 
krijgt over de grondstoffen voor kernwapens. 
 
29 NOVEMBER 1960 
In de omgeving van het Natuurkundig lab in Amsterdam is het onrustig als studenten een lezing van 
Kistemaker proberen te verhinderen. De toegangsdeur wordt geblokkeerd en later verschansen zo’n 25 
studenten zich in de zaal waar de lezing gehouden moet woerden. Als de politie binnendringt ontstaat er en 
schermutseling waarbij een agent zich in het ziekenhuis moet laten behandelen. Ook ’s avonds hebben 
studenten “en opgeschoten jongelui”, aldus de niet-communistische pers, “enige tijd voor de ingang 
samengeschoold.” 
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1970 
 
9 MAART 1970 
Ongeveer 50 mensen demonstreren in Almelo tegen uraniumverrijking en het net ondertekende Verdrag 
van Almelo, het samenwerkingsverband tussen Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland. De leden van de 
groep “UC-Nee” lopen vanaf het stadscentrum de 5 km naar het terrein waar de fabriek gebouwd wordt.  
 
20 MEI 1970 
Een voor die tijd zeer grote demonstratie op deze eerste Pinksterdag: 2500 mensen demonstreren in Almelo. 
De ANJV houdt haar Pinksterkamp dit jaar op een weiland niet ver van de bouwplaats en hoewel de locatie 
lang van tevoren en toevallig gekozen is, is het ultracentrifugeproject een speerpunt, maar wel weer op de 
CPN-manier. Er wordt gedemonstreerd tegen de deelname van West-Duitsland in Urenco en tegen de bouw 
van kerncentrales net over de grens in West-Duitsland  (en tegen de Amerikaanse aanwezigheid in 
Vietnam).  
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1971 

19 JUNI 1971  
Een aantal leden van 'Urania', een groep uit Almelo en omgeving dit zeer kritisch staat ten opzichte van de 
bouw van de Ultra Centrifuge fabriek (waar uranium verrijkt zal worden) gaat op bezoek bij de fabriek. 
Urania biedt een tweedehands centrifuge aan en legt uit dat als de fabriek gesloten wordt, ze daarmee altijd 
nog aardappelpuree of iets dergelijks kunnen maken.  
 

(uit: Urania 17, 15 november 1971) 
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1972 
 
6 JANUARI 1972  
"Bomalarm in Twente" kopt de Twentsche Courant de volgende dag. Bij verschillende dagbladen in de 
regio komt een brief binnen waarop te lezen is dat er bommen zijn geplaatst bij Hollandse Signaal in 
Hengelo (wapenfabriek) en bij de verrijkingsfabriek in Almelo. De Duitse tekst: "Bomben sind heute 
gestellt bei Holland Signaal und UC Almelo. Bitte warnen sie die Arbeiter". De politie neemt het serieus, 
maar er wordt geen bom gevonden. De brief, gepost in Deventer, is ondertekend door de 'Werkgroep 
Industriële Guerrilla' (WIG). WIG heeft zich voorgenomen “een wig te drijven tussen de 
expansieactiviteiten van grote concerns indien deze grote gevaren inhouden voor het milieu.” Op 6 januari 
is er een raadsvergadering in Almelo waarin een aantal partijen zich opstelt achter de eis van de actiegroep 
“Urania”: openbaarmaking van veiligheidsrapporten en inzage in de vergunning voor de Nederlandse 
proefinstallatie. Openbaar worden de rapporten niet. 
 
23 JANUARI 1972 
Vier Zeeuwse actiegroepen bieden aan de voorzitter van de Tweede Kamer ruim 3000 handtekeningen aan 
tegen de bouw van een tweede kerncentrale in Borssele. Ook laten ze weten dat ze een proces aanspannen 
tegen de staat over de ingebruikname van de eerste kerncentrale in Borssele. 
 
2 DECEMBER 1972  
Achtennegentig procent van de inwoners van drie dorpen in de omgeving van Borssele tekenen een 
bezwaarschrift tegen de in gebruik name van de kerncentrale. Een van de grote bezwaren is dat alle ter 
inzage gelegde veiligheidsrapporten in het Duits zijn. In totaal worden op 7 december 2500 
bezwaarschriften tegen ingebruikname aan het ministerie van Economische Zaken aangeboden door 
Milieudefensie. Het totale aantal ingediende  bezwaarschriften is ‘niet te schatten’. En wordt door EZ een 
‘novum voor Nederland’ genoemd. Hoewel in eerste instantie gedacht wordt dat die een flinke vertraging 
van het opstarten tot gevolg zal hebben, wordt al snel door gezegd dat "zeeland niet op uitstel hoeft te 
rekenen".  
De centrale wordt in juni 1973 in gebruik genomen.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een van de eerste Nederlandse affiches tegen kernenergie 

(Strohalm, 1972). Op de achterkant uitleg over het symbool 
en de gevaren van kernenergie. 
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1973 
 
18 FEBRUARI 1973 
Bewoners van Heinkenszand in de gemeente Borssele vinden 's morgens op de deurmat een brief met een 
deel (in het Duits) van een evacuatieplan voor een zelfde centrale als daar in aanbouw is. In Borssele is 
geen evacuatieplan en ook niet nodig voor het afgeven van de vergunning. De actiegroep "Borssele ad-hoc' 
hoopt op deze manier de bewoners in verzet te laten komen tegen de centrale. 
 
6 MEI 1973 
Bij het uitgaan van kerken in Borssele, 's Heerenhoek, Nieuwdorp, Middelburg, Vlissingen en Goes worden 
stencils uitgedeeld tegen de kerncentrale. Het is de eerste activiteit van het Moratorium Komitee Nederland 
in een week vol informatievoorziening. Het Komitee (ontstaan in Frankrijk en in veel Europese landen 
actief) pleit voor een moratorium van tenminste 5 jaar op het bouwen/in gebruik nemen van kerncentrales. 
In die periode moet er dan een serieuze discussie gevoerd worden over afremming van de energiegroei en 
over andere manieren om energie op te wekken. 
 
1 JULI 1973 t/m 1 JANUARI 1977 
In 1973 wordt het wetsontwerp ‘financiering ontwikkeling snelle kweekreaktor’ door min. Langman (EZ) 
ingediend. In maart en april wordt het behandeld in de kamer en wordt het wetsontwerp aangenomen met 
de stemmen van PvdA, PPR, CPN, D’66, PSP en de Boerenpartij tegen. Deze wet regelt hoe Nederland 
haar bijdrage aan de kweekreactor in Kalkar zal betalen: met een extra heffing van 3% op ieders 
elektriciteits-rekening. 
Deze heffing die per 1 juli 1973 in gaat is een belangrijke accelerator in het verzet tegen kernenergie in 
Nederland. Al snel weigeren mensen die bijdrage te betalen en er ontstaan veel plaatselijke groepen die 
protesteren en verzet organiseren tegen Kalkar en de heffing. In totaal zullen duizenden mensen (en 
organisaties, politieke partijen en zelfs tientallen gemeenteraden) weigeren die 'kalkar-heffing' te betalen; 

vele individuen worden door de elektriciteitsmaatschappijen 
afgesloten. 
De regering moet al snel bakzeil halen; al in 1974 schrijft 
Lubbers (minister EZ in kabinet Den Uyl) in de Energienota 
dat, hoewel de beslissing pas kort geleden is genomen “er 
nu reeds aanleiding (is) dit project en de toekomst daarvan 
opnieuw op zijn verdiensten te bezien”. Hij kondigt aan dat 
de heffing per 1 januari 1977 beëindigd wordt, hoewel als 
einddatum 1-1-1980 wordt genoemd in de wet van 1973. 
Lubbers stelt ook een fonds in waar weigeraars hun geld op 
kunnen storten en haalt hiermee voor een deel de angel uit 
de strijd. Maar de kiem van een brede anti-kernenergie 
beweging is dan al gelegd. 
 
In 1972, toen Nederland besloot mee te doen was het de 
planning dat de bouw in 1973 begon en de kweekreactor in 
1978 geopend zou worden. De kosten zouden (incl. inflatie) 
fl. 1,5 miljard zijn. Nederland zou daarvan 212 miljoen 
betalen. De bouw begon op 24 april 1973 en was in 1985 
voltooid. Het was wachten op de laatste vergunningen. Maar 
Kalkar werd, na een beslissing in 1990 van de Duitse 
regering om de reactor niet in gebruik te nemen, verkocht en 
is nu een (slecht lopend) pretpark. De totale bouwkosten 
worden geschat op ruim 10 miljard gulden. 

 
2 SEPTEMBER 1973 
Een gezelschap buitenlandse directeuren van elektriciteitsmaatschappijen op excursie wordt even buiten het 
terrein van de centrale in Bergum (Friesland) geblokkeerd door zo’n dertig demonstranten. Door middel 
van borden wordt gewezen op de gevaren van kerncentrales en het energiegebruik (“Stop reclame voor 
stroomgebruik”) De chauffeur van de bus dreigt door te rijden, remt dan toch af, maar geeft weer gas als de 
mensen wegspringen en het hek opengaat. 
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14 SEPTEMBER 1973 
De gelegenheidsgroep ‘Paarse September’ protesteert tegen de KSTR, de KEMA Suspensie Test Reactor. 
In een grote fontein in de Arnhemse binnenstad worden protestborden geplaatst en het water is voor deze 
gelegenheid paars gekleurd. De groep verklaart dat de bevolking aan groot gevaar wordt bloot gesteld als de 
reactor in bedrijf wordt genomen. De KSTR wordt in mei 1974 in bedrijf genomen en in 1977 stil gelegd. 
De vergunning, geldig voor drie jaar, wordt in juli 1978 door de Raad van State nietig verklaard. De staat in 
de persoon van minister Lubbers heeft de procedure echter zolang vertraagd dat de reactor al voor de 
uitspraak is  stilgelegd. Achteraf blijkt dus dat de reactor illegaal is geweest. 
 
10 NOVEMBER 1973 
In Middelburg wordt gedemonstreerd tegen de mogelijke bouw van een tweede kerncentrale in Borssele. 
Ruim 300 mensen lopen mee onder het motto "Zeeuwen loop voor je leven". Op 12 november is er een 
aandeelhoudersvergadering van de PZEM en op 23 november het energiedebat van de Provinciale Staten 
van Zeeland. De Staten gaan na lang debat akkoord met de vestiging van Borssele-II. Op 2 november had 
een meerderheid van college van Gedeputeerde Staten van Zeeland zich al uitgesproken voor de bouw van 
een tweede. 
De organisatie van de demonstratie eist meer garanties voor de veiligheid voor de Zeeuwse bevolking, 
zowel wat betreft de veiligheid van de centrale als wel van het radioactieve afval. Ook is een eis van de 
demonstratie dat de 3% heffing voor financiering van Kalkar van tafel moet. 
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1974 
 
23 JANUARI 1974 
Het bestuur van de VMZ (Vereniging Milieuhygiëne Zeeland) overhandigd 3.686 handtekeningen tegen de 
bouw van de tweede kerncentrale in Borssele aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De actie is om 
kracht bij te zetten voor de eis voor een moratorium op kernenergie: de bouw van kerncentrales moet 
worden gestopt: eerst moeten bevredigende oplossingen gevonden worden voor de bekende problemen. 
Daarnaast moet er diepgaand onderzoek, met veel meer financiële steun dan voorheen, worden opgezet naar 
andere middelen en bronnen waaruit energiebetrokken kan worden. 
 
25 JANUARI 1974 
De KRO zendt de gedramatiseerde documentaire ‘Bloed’ uit. Het is een verfilming van het gelijknamige 
boek van Roel van Duyn. De film gaat over Kalkar maar de kweekreactor wordt niet door natrium gekoeld 
maar door bloed. Iedere burger is verplicht bloed te geven. Een aantal wetenschappers van de RCN (later 
ECN) werkt mee aan de documentaire en krijgen als ‘dank’ een boze brief van de directie daar over.  

 
(de Volkskrant, 22 januari 1974) 

 
3 MAART 1974 
Actievoerders plaatsen bij de kerncentrale in Borssele een nieuw verkeersbord: 
verboden voor (zwangere) vrouwen en kinderen. Hiermee willen ze aantonen dat 
stralingsnormen opgesteld zijn voor gezonde volwassen mannen: zwangere vrouwen 
en kleine kinderen zijn gevoeligere voor radioactieve straling, maar daar wordt geen 
rekening mee gehouden. De elektriciteitsmaatschappij PZEM is een 
informatieoffensief begonnen, huis aan huis worden kleurige folders over 
kernenergie bezorgd. 
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15 JULI 1974 
Leden van de Haarlemse antikernenergie-groep protesteren in IJmuiden tegen het dumpen van radioactief 
afval in de Oceaan. Vanaf 1972 gebeurt dat elk jaar in de zomer. Dit is de eerste keer dat er tegen 
geprotesteerd wordt. Het dumpschip ‘Topaz’ zal de lading in betonnen vaten verpakt laag- en 
middelradioactief afval dumpen op een internationaal afgesproken locatie.  
 
28 SEPTEMBER 1974 
De eerste demonstratie in Kalkar hoort wel degelijk in deze lijst. Hoewel die plaats vindt in Duitsland, is de 

demonstratie georganiseerd door (vooral) het Amsterdamse Anti-
Kalkar Komitee en wordt vrijwel uitsluitend bijgewoond door 
mensen uit Nederland. In Duitsland is de anti-kernenergie 
beweging absoluut niet bezig met de bouw van de snelle 
kweekreactor. Ongeveer 10.000 mensen nemen deel aan een 
bijeenkomst op het marktplein van het dorp. Er is wel kritiek op 
de demonstratie: het wordt teveel gedomineerd door politieke 
partijen (het Anti-Kalkar Komitee bestaat alleen uit politieke 
partijen) en vooraf is er weinig inhoudelijke informatie gegeven. 
Groepen uit Nijmegen (waar een grote anti-Kalkar beweging is) 
besluiten 10 dagen van tevoren toch niet mee te doen: ze roepen 
hun achterban niet op te gaan en organiseren geen bussen. 
 
22 OKTOBER 1974 
Voor het gebouw van de Tweede Kamer wordt gedemonstreerd 
tegen de Nederlandse deelname aan de bouw van de 
kweekreactor in Kalkar. Ook worden er 155 duizend 
handtekeningen tegen Kalkar aangeboden. 
Binnen wordt in de Kamer het kernenergiedebat gehouden. 
Terlouw (fractievoorzitter D’66) over de veiligheid van 
kerncentrales: “Ik denk echter dat de kans om door een ezel 

doodgeschopt te worden, heel wat groter is”. Veel partijen willen eerst een discussie over de toename van 
de energieconsumptie dus vindt men het niet nodig om zich uit te spreken over kerncentrales, daarmee het 
beleid uit handen gevend. Wel is duidelijk dat de weerstand tegen Kalkar groeit. 
 

 12



  
1975 

1 JANUARI 1975  
De Landelijk Stroomgroep Stop Kalkar roept 1975 uit tot het Jaar Tegen Kernenergie. In dat jaar moeten 
zoveel mogelijk maatschappelijke 
organisaties overgehaald worden om 
gezamenlijk acties te ondernemen. Vooral 
de bouw van Kalkar, uraniumaankopen en 
de officiële voorlichting rond 
kernenergievraagstukken moeten dat jaar 
op extra aandacht rekenen. Dit uit zich in 
het opzetten van tientallen plaatselijke 
groepen, het geven van talloze 
informatieavonden, het schrijven van 
boeken, brochures en ingezonden artikelen 
etc. Al deze dingen zorgt voor een aanloop 
naar de beweging en het enorm winnen aan 
invloed. Vreemd genoeg vinden er dat jaar 
geen (door ons traceerbare) acties plaats.  
 
 
 
 

 
Voorbeelden van symposia in 1975 
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1976 
 
8 JANUARI 1976 
De industriebond NVV (later samen met NKV tot FNV gefuseerd) besluit haar leden op te roepen tot een 
boycot van eventuele opdrachten tot het bouwen van reactorvaten voor Zuid-Afrika. Al sinds juli 1974 is er 
sprake van levering van 2 reactoren door het consortium RSV/VBB/Comprimo aan de Zuid-Afrikaanse 
elektriciteitsmaatschappij Escom. Het kabinet moet beslissen over een kredietgarantie voor de order en 
heeft het daar moeilijk mee. Vooral de PPR en later ook de PvdA (in het eerste kabinet Den Uyl -PvdA, 
PPR en KVP) willen niet. Lubbers (Min. EZ) zegt af te treden als de kredietgarantie niet door gaat. Het 
kabinet kan geen beslissing nemen en laat deadline na deadline verlopen met uitstel vragen. De order wordt 
uiteindelijk begin juni 1976 gegund aan Gramatomen. Lubbers treedt echter niet af.  
 
17 JANUARI 1976 
Zo’n 40 mensen van de Stroomgroep Dodewaard en van stroomgroepen uit de omgeving komen naar 
Dodewaard. Doel is om de bevolking te informeren over de onverantwoordelijke behandeling van 
radioactief-afval en het falen van de controlerende instanties. Eind 1975 was namelijk gebleken dat de 
centrale het radioactief afval zo slecht verpakte dat de verzamelinstantie, het ECN, het niet accepteerde. 
Voorafgegaan door een geluidswagen wordt huis aan huis aangebeld en in gesprek gegaan. Zo’n 500 
bewoners zetten hun handtekening onder een verzoekschrift aan de gemeenteraad om de bevolking beter te 
informeren en een rampenplan op te stellen. De handtekeningen worden na een korte demonstratie aan het 
eind van de dag aan de burgemeester aangeboden. 
  
31 JANURI 1976 
Ruim 300 mensen demonstreren eerst bij de kerncentrale in 
Borssele en later in Goes. Het is georganiseerd door het pas 
opgerichte Landelijk Energie Komitee (een overkoepelende 
organisatie van veel anti-kernenergiegroepen, maatschappelijke 
organisaties en politieke partijen). Het LEK besluit tot de 
demonstratie door de plannen voor een tweede kerncentrale in 
Borssele waarvan al lang sprake is. Volgens de deelnemers moet 
het besluit voor drie nieuwe kerncentrales in Nederland minstens 
tot 1980 uitgesteld worden.  
 
25 JUNI 1976 
Uit een reportage in de Nieuwe Revu blijkt dat actievoerder Andre 
Schmidt al drie jaar lang het kerncentraleterrein van Borssele naar 
believen op en af loopt. Hij klimt over hekken, gaat het gebouw 
van de koelwaterinlaat in, e.d om aan te tonen dat de kerncentrale 
slecht beveiligd is en sabotage simpel. Eis: onmiddellijke sluiting 
van Borssele. Naar aanleiding van de reportage worden er extra veiligheidsmaatregelen genomen, maar 
steeds opnieuw zal blijken dat het mogelijk is op het terrein of bij de koelwaterinlaat te komen.  
 
27 NOVEMBER 1976 
Ruim 100 auto's nemen in het Groninger land deel aan een protesttocht langs plaatsen die voor de opslag 
van radioactief afval in zoutkoepels in aanmerking komen. De tocht georganiseerd door het Volkscongres 
(CPN) gaat van Pieterburen naar Winschoten. Er is veel verzet tegen de plannen voor opslag in zoutkoepels 
en ook tegen de West-Duitse plannen om vlak over de grens in Wahn een opwerkingsfabriek te bouwen. 
 
4 DECEMBER 1976 
Omdat UCN verrijkt uranium wil leveren aan de militaire dictatuur in Brazilië demonstreren zo’n 250 
mensen in Almelo bij de fabrieken aan de Bornseweg. Vooral de PPR, die sterk vertegenwoordigd is in de 
lokale milieuraden, is ook landelijk actief rond dit thema. Toch gaat het in de speeches vooral over het feit 
dat uitbreiding 700 miljoen gulden gaat kosten en dus het argument van werkgelegenheid  onzinnig wordt 
genoemd. De politieke implicaties rond de levering en de internationale samenwerking, belangrijk voor de 
landelijke PPR, worden vrijwel niet benoemd. 
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1977 

25 JANUARI 1977  
Sinds jaren was al bekend dat er in de zoutkoepels zonder de Noord-Nederlandse plaatsen Anloo, Schoonlo, 
Gasselte (Drenthe), Onstwedde en Pieterburen (Groningen) de definitieve opslag van radioactief afval werd 
overwogen. Om duidelijkheid te krijgen over of dat geologisch gezien mogelijk is, zullen er proefboringen 
gedaan moeten worden. Tegen de opslag van het kernafval is bij de plaatselijke bevolking (en ook bij de 
gemeenteraden en de provincies) veel verzet. De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) voert al enige 
tijd in het noorden proefboringen uit naar de aanwezigheid van aardgas. De actiegroepen hebben het 
vermoeden dat resultaten van die boringen gebruikt gaan worden bij de afweging of het mogelijk is in de 
zoutkoepels het kernafval op te slaan.  

Eén van de spectaculairste acties tegen de 
proefboringen, vindt plaats op 25 januari 
'77 in Warffum, vlak bij Pieterburen. Daar 
bezetten 5 mensen (waaronder een  
fotograaf en een journalist van Nieuwe 
Revu) en boortoren van de NAM. Door 
een afleidingsmanoeuvre van ongeveer 20 
mensen die een petitie en een taart 
aanbieden aan het personeel op de 
boorlocatie, kunnen de vijf ongestoord de 
boortoren inklimmen. Ze klimmen 34 
meter (!) tot een platformpje, waar ze 10 
uur blijven zitten, terwijl het stortregent 
en hard waait (windkracht 9). De reactie 
van de overheid geeft aan dat ze met de 
actie in hun maag zitten en niet weten hoe 
er op te reageren. Er wordt een 

crisiscentrum ingericht, wegen naar de boorlocatie worden afgezet en een helikopter, ambulances en 
Mobiele Eenheid worden opgetrommeld. Hoewel de bezetters/sters proviand voor enkele dagen bij zich 
hebben, stappen ze toch over in een hoogwerker als die naar tien uur door de ME wordt ingezet. Ze worden 
15 uur vastgehouden (al het fotomateriaal wordt in beslag genomen) wegens overtreding van de mijnwet, 
wat inhoudt dat ze een boorlocatie hebben betreden. 
 
5 FEBRUARI 1977  
Een demonstratie tegen de plannen om kernafval op te slaan in 
zoutkoepels. Vijfduizend mensen trekken 4 uur lang in een 10 
kilometer lange stoet van auto's, vrachtwagens, bussen en tractoren 
van dorp tot dorp in Noord-Nederland. Na afloop daarvan wordt er 
in Onstwedde een afsluitende demonstratie en manifestatie 
gehouden.  
 
2 APRIL 1977  
De eerste grote demonstratie tegen de Ultracentrifugefabriek 
Nederland. Ongeveer 10.000 mensen komen naar Almelo om te 
protesteren tegen de  uitbreidingsplannen van de verrijkingsfabriek, 
hoewel demissionair-premier Den Uyl de dag er voor meedeelde, 
dat de uitbreiding uitgesteld wordt. Die uitbreiding van de 
verrijkingscapaciteit moet plaats vinden voor o.a. een nieuw 
contract met Brazilië over de levering van verrijkt uranium. Dat 
land (een militaire dictatuur) is  bezig de 'order van de eeuw' te 
bestellen in West-Duitsland (een aantal kerncentrales en een opwerkingsfabriek) en met het verrijkt 
uranium zijn ze dan technisch in staat atoombommen te maken. Het personeel van de UCN plaats die dag 
een grote  advertentie in de dagbladen, waarin ze meedelen zich bedreigd te voelen door de 
tegenstanders/sters van het project. Die zouden, aldus de advertentie, geen juist inzicht hebben óf volstrekt 
onware feiten hanteren in hun motivatie.  
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23 APRIL 1977  
"Stop Atoomplannen, 'n andere energiepolitiek". Onder deze leus in er een landelijke manifestatie in 
Utrecht. Hoewel er op 5000 mensen is gerekend, komen er 'maar' 3500. Ab Schravemade, die namens het 
NVV (na een fusie met de NKV FNV geworden) spreekt, 
zegt onder meer: "Werkgelegenheid lijkt de laatste tijd 
een heilig verklaarde koe, waar alles voor moet wijken. 
Welnu, werkgelegenheid en economische groei mogen 
best, maar die heilige koe moet ontheiligd worden en 
ander voer krijgen". Van tevoren was er druk uitgeoefend 
op Schravemade door vakbondsleden die bij de UCN 
werken af te zien van het spreken op de manifestatie.  
Nalin Swargs uit Sri Lanka plaatst het verzet tegen  
kernenergie in een breder kader: "Het verzet tegen 
kernenergie heeft pas waarde wanneer het leidt tot een 
beter begrip van het heersende maatschappelijke systeem 
en van de noodzaak om niet alleen de uitwassen ervan te 
stoppen, maar om het systeem in zichzelf te veranderen".  
 
19 MEI 1977  
Een groep demonstranten, voorafgegaan door 
doedelzakspelers, trekt langs de kerncentrale in Borssele. 
De demonstratie is georganiseerd door de PPR (Politieke 
Partij Radicalen). De partij heeft een week lang een 
actiepost in Borssele, waar iedereen telefonische 
inlichtingen kan krijgen over kernenergie. Het gebruik van kernenergie is onaanvaardbaar voor de partij. De 
PPR pleit in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 25 mei voor het sluiten van de 
bestaande kerncentrales en het stopzetten van alle kernenergieprojecten.  
 
15 JUNI 1977 
Op een voorlichtingsavond (‘oplichtingsavond’ noemen de plaatselijke milieugroepen het) van het 
Ministerie van EZ in Groningen over de eventuele bouwlocaties van kerncentrales komt hartje zomer 
opeens Sinterklaas en Piet binnen  wandelen. Sint op een ongewoon moment en wegens het warme weer op 
sandalen, deelt mee dat hij ernstig verontrust over de atoomplannen spoorslags naar Groningen is 
vetrokken. Hij ontneemt de ambtenaren het woord en legt uit waarom de plannen slecht zijn. Hij heeft ook 
cadeautjes: de zaal krijgt zoethoudertjes, de ambtenaren een pakket bezuinigingsartikelen. De avond 
verloopt sowieso al in een wrevelige sfeer. 
 
21 SEPTEMBER 1977 
De ‘Beweging Stop Atoomplannen’, die vooral in het noorden van Nederland actief is tegen de plannen 
afval op te slaan in zoutkoepels, biedt op het Binnenhof in Den Haag 58.000 handtekeningen aan tegen het 
kernenergiebeleid van de regering. 
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1978 
 
4 MAART 1978  
Eén van de grootste en indrukwekkendste demonstraties tegen kernenergie uit de geschiedenis van de 
Nederlandse antikernenergie beweging. Ruim 40.000 mensen laten hun onvrede blijken met de UCN, met 
de geplande uitbreiding en met de mogelijke leverantie van verrijkt uranium naar Brazilië. Veertig 
maatschappelijke organisaties roepen op tot deze demonstratie. 
Hoewel van tevoren in een deel van de media de indruk wordt 
gewekt, dat, vooral, een grote groep demonstranten uit West-
Duitsland, uit is op een harde confrontatie met de ME, is daar niets 
van te merken. Toch zijn er grote controles bij de grensovergangen 
en in de Duitse bussen rijden kamerleden van de PvdA en de PSP 
mee, om te voorkomen dat de bussen bij de grens terug gestuurd 
worden. Om 11 uur begint op het Marktplein in Almelo een 
manifestatie met muziek van Bots, Rapalje, etc. en sprekers/sters 
van politieke partijen en milieubeweging. Behalve een groep die een 
hek van het UCN-terrein omtrekken, is er op geen enkel moment 
sprake van een confrontatie. Ulrich Börger van de Duitse 
Bürgerinitiatieven: "De Nederlandse politie heeft zich onthouden 
van provokaties. Dat is totaal verschillend met de houding van de 
West-Duitse politie.  Wij hebben al jaren geen betoging zonder 
provokaties van de politie".  
Ondanks dit massale protest, besluit het kabinet Van 
Agt/Wiegel/Van Aardenne, enkele weken later toch tot uitbreiding 
van de UCN, maar de omstreden leverantie van verrijkt uranium aan Brazilië gaat na lange onzekerheid op 
het laatste moment niet door. 
 
19 MAART 1978  
Een demonstratie tegen de bouw van nieuwe kerncentrales en tegen de bouw van de snelle kweekreactor in 
het West-Duitse Kalkar. Ongeveer 1000 mensen, voor een deel luguber uitgedost, nemen aan deze, in 
Amsterdam gehouden betoging, deel.  
 
4 JUNI 1978  
In een in allerijl georganiseerde demonstratie in Velsen tegen de 
voorgenomen dumping van radioactief afval in de Atlantische 
Oceaan, lopen ruim 300 mensen mee. Het is de eerste keer dat er 
op grotere schaal tegen de dumpingen geprotesteerd wordt. Het 
afval, wat afkomstig is uit ziekenhuizen, laboratoria en vooral 
kerncentrales, wordt verzameld bij het Energie Centrum 
Nederland in Petten en wordt, samen met het kernafval uit België 
en Zwitserland, eens per jaar in zee gedumpt.   
 
7 JUNI 1978  
De 'Makiri Smits', die de twee dagen daarvoor, vol geladen is met 
radioactief afval, verlaat woensdags avonds plotseling de haven 
van IJmuiden. Binnen het uur zijn er 50 demonstranten/es 
verzameld, die de Middensluis in Velsen bezetten. De politie 
dreigt met hard optreden, slepen twee mensen weg en stoppen er 
vervolgens mee. De sluiswachter draait resoluut de sluisdeuren 
open en het schip kan vertrekken naar België, waar ook weer 
kernafval zal worden ingeladen. De acties tegen de dumpingen 
zullen een jaarlijks terugkerend ritueel gaan worden.  
 
10 JUNI 1978  
In Dinxperlo demonstreren 500 mensen tegen de slechts 15 km verwijderde kweekreactor in Kalkar. In het 
dorp zijn 1700 handtekeningen (de helft van alle inwoners) opgehaald van mensen die willen dat de 
gemeente zich actiever opstelt tegen de bouw van de reactor en de bouw van en afvalopslag in Ahaus. De 
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EKOG (Energie Komitee Oost-Gelderland) heeft een actiemodel ontwikkeld dat ook in andere dorpen 
bruikbaar is.  
 
24 JUNI 1978  
De laatste grote demonstratie voor de Tweede Kamerdebatten over de uitbreiding van de UCN en de 
leverantie aan Brazilië vindt dit keer echter niet in Almelo maar in Den Haag. Drieduizend mensen lopen 
langs de ambassades van West-Duitsland, Groot-Brittannië (de partners van Nederland in Urenco) en 
Brazilië, waar Urenco verrijkt uranium aan wil leveren. De demonstratie wordt beëindigd bij het 
Nederlandse hoofdkantoor van Urenco, dat in Den Haag gevestigd is.  
 
22 NOVEMBER 1978  
Op 26 maart 1979 bestaat de kerncentrale in Dodewaard 10 jaar. Op 22 november '78 wil een groep 
ingenieurs dit feit al gaan vieren. "Uiteraard vinden wij dit geen feestvertoon waard. Daarom staan wij er 
met spandoeken, tonnen om de weg naar de centrale te versperren en folders en energiekranten uit te 
delen". Tegen de actie van de Stroomgroep Nijmegen wordt door de politie niet opgetreden, alleen de 
tonnen worden van de weg verwijderd.  

 
2 DECEMBER 1978  
Ruim 500 mensen demonstreren in Arnhem onder het motto "Geen vergunning KEMA - Stop Kernenergie" 
tegen de KEMA. De KEMA wil graag een nieuwe vergunning voor het experimenteren met radioactieve 
stoffen, maar  langzamerhand wordt bekend hoe ze tot dan toe met radioactief afval is omgegaan. Op 
meerdere plekken op hun eigen terrein is radioactief materiaal begraven. Ongerustheid in de omringende 
wijk is groot door sterfgevallen van kinderen die vaak op het terrein speelden. Een aantal jaren later worden 
delen van het terrein afgegraven. Op het terrein staat een kleine proefreactor (de KSTR) waarover de onrust 
in de stad ook groot is.  
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1979 
 
7 APRIL 1979  

Naar aanleiding van het ongeluk in de 
Amerikaanse kerncentrale in Harrisburg (28 
maart), wordt er een demonstratie georganiseerd 
bij de kerncentrale in Borssele. Juist daar, omdat 
Borssele een zelfde soort reactor is als 
Harrisburg. Zeker 2000 mensen nemen er aan 
deel. Marijke Overbeek (voorzitster Landelijk 
Energie Komitee): "Harrisburg dreigt overal. 
Men zegt nu wel dat de kerncentrale in Borssele 
zo veilig is, maar dat dachten ze van die van 
Harrisburg ook". Ongeveer 400 mensen 
bestormen na afloop van de demonstratie het 
terrein van de naast de kerncentrale gelegen 
conventionele centrale; het hek wordt vernield 
en er worden leuzen geverfd. De politie grijpt 
niet in. 
 

12 APRIL 1979 
Demonstraten houden een zes dagen durende protesttocht van Groningen naar Den Haag uit protest tegen 
de plannen tot proefboringen voor de mogelijke opslag van radioactief afval in Noord-Nederland. De 12de 
komen ze aan in Den Haag en bieden PvdA-kamerlid Meijer hun schoenen, een miniboortoren en een vat 
‘radioactief afval’ aan. De standpunten van politieke partijen in Den Haag wijken af van die in de 
Noordelijke provincies waar alle partijen unaniem tegen proefboringen zijn. 
 
12 MEI 1979  
Tien mensen sluiten de hoofdpoort van de UCN in Almelo en blokkeren de toegang. Ze noemen zich BAN: 
Breek Atoomketen Nederland. Doel van de actie is het uittesten van de actievorm (geheim voorbereidde, 
directe, geweldloze acties) en het behalen van publiciteit. Het resultaat is veel publiciteit en de ervaring dat 
met een degelijke voorbereiding dergelijke acties goed uitvoerbaar zijn.  
BAN is één van die zeldzame initiatieven die, blijkens de 
buitengewoon snelle groei van de groep, precies op het goede 
moment genomen worden. De actievorm en vooral de 
organisatievorm, worden zeer bepalend voor de strijd tegen 
kernenergie. BAN groeit enorm snel en wordt gevormd door 
kleine (vrienden/innen) groepjes; er is geen leiding en besluiten 
worden genomen met consensus (ieders instemming). BAN is 
ontstaan uit een gevoel van  machteloosheid en teleurstelling. Na 
de grote anti-UCN-demonstratie (maart '78: 40.000 mensen!), 
neemt het kabinet toch het besluit om de UCN uit te breiden. "Een 
aantal mensen was door deze gang van zaken zeer teleurgesteld 
en zocht naar andere middelen. Getolereerde protesten, zoals 
demonstraties en handtekeningenakties, bleken niet of nauwelijks 
resultaat te hebben. Wat nu te doen? Wil je kernenergie en 
aanverwante zaken bestrijden, dan moet je blijkbaar de objecten 
zelf -centrales, transporten, uc-fabriek- aanpakken. Dit 
aanpakken kan bestaan uit blokkeren, bezetten, hinderen en/of 
sabotage". (Marriët, Kees en Allard in: Vrij aan de ketting, april 
1980)  Er wordt heel duidelijk gekozen voor geweldloze actie, dat 
wil zeggen dat zij geen geweld gebruiken; zich lijdzaam verzetten maar niet meewerken bij een  
ontruiming.  
 
30 MEI 1979  
Al 11 jaar lang komt er elk jaar een trein met radioactief afval uit Zwitserland aan bij de Hoogovens in 
IJmuiden. Dit (laag- en middel actief) afval wordt samen met net Nederlandse en Belgische kernafval in de 
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oceaan gedumpt. Veertig werknemers van de Hoogovens laten dit jaar weten dat ze niet betrokken willen 
worden bij het lossen van deze trein. De vakbonden nemen deze eis over en de 40 worden inderdaad niet 
ingezet.  
 
2 JUNI 1979  
In het kader van de internationale actiedagen tegen kernenergie, is er 
tijdens het pinksterweekend, naast demonstraties in Kalkar en Doel, ook 
een betoging in het Drentse Gasselte. Deze demonstratie is vooral 
gericht tegen de mogelijke opslag van radioactief afval in zoutkoepels. 
De opkomst is overweldigend: ruim 25.000 mensen! Vooral de 
plaatselijke bevolking is fel gekant tegen de proefboringen die de 
zoutkoepels op hun 'geschiktheid' moesten testen. Er worden dan ook 
harde acties aangekondigd als die proefboringen beginnen.  
 
16 JUNI 1979  
Een demonstratie tegen het dumpen van radioactief afval in zee, dat 
enkele dagen later verwacht wordt. Ongeveer 1500 mensen lopen op 
deze zondag mee. Jan Ruyter (pastor Kritische Gemeente IJmond): 
"Terwijl één van de voorwaarden voor de dumping in Europees 
verband is, dat de precieze gegevens van wat er gedumpt wordt, enige maanden van tevoren bekend moeten 
zijn, komt minister Ginjaar alleen met de onnozele mededeling, dat het eigenlijk alleen maar om wat watjes 
en injektienaalden uit ziekenhuizen gaat".  
 
16/17 JUNI 1979  
Meteen op de avond van de demonstratie ketenen zich mensen van BAN en de stroomgroep 

Haarlem/IJmond vast aan de poorten 
van de ECN in Petten, waar vanuit het 
(Nederlandse) radioactief afval 
vervoerd moet worden voor de 
dumping. De kettingen worden echter 
snel door de politie doorgeknipt.  
Maandag 's morgens om 4 uur worden 
opnieuw, nu door 80 mensen, de 
poorten van de ECN geblokkeerd. Om 
10 uur wordt er door de ruimschoots 
aanwezige politie hard ontruimd: 
mensen worden aan hun haren 
weggesleept. Als de demonstranten/es 
opnieuw een blokkade groeperen, 
worden ze direct weer ontruimd. Toch 
loopt het transport zo'n zes uur 
vertraging op. Het dumpschip, de 
'Marijke Smits', kan vertrekken, al 
wordt het wat gehinderd door een 

aantal rubberbootjes van Greenpeace. Niet iedereen is even enthousiast over de actievorm, vooral de uiterst 
principiële keuze van BAN voor geweldloosheid levert enige wrijving op. Een ontwikkeling die zich de 
volgende jaren voort zal zetten.  
 
3 SEPTEMBER 1979 
Als in de Provinciale Staten van Gelderland een informatieavond gehouden wordt (in eerste instantie voor 
de statenleden) over de veiligheid van Dodewaard hebben ongeveer 50 mensen zich opgesteld om te 
protesteren tegen het feit dat er geen discussie mag plaats vinden. Onafhankelijke wetenschappers mogen 
geen vragen stellen, en de door de minister gestuurde deskundigen mogen niet antwoorden op vragen die 
“vooruitlopen op de Brede Maatschappelijke Discussie”. 
 
15 OKTOBER 1979  
De tweede BAN-actie bij de UCN in Almelo. De actievorm, geweldloze directe actie, slaat enorm aan: 
waren er bij de eerste actie 10 mensen betrokken, nu zijn er dat al zo'n 100. 's Morgens om halfzeven 
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worden vier poorten van het complex geblokkeerd. De actie is uitsluitend gericht tegen het bouwverkeer 
voor de uitbreiding. Het personeel van de UCN zelf, mag er wel door. Aan hen wordt een pamflet 
uitgedeeld waarin tekst en uitleg over de actie: het bedrijf is het startpunt van de nucleaire keten, die 
uiteindelijk leidt tot het vervaardigen van kernwapens. Mensen worden via de media (die zeer veel 
belangstelling tonen) opgeroepen de actie te ondersteunen en naar Almelo te komen om deel te nemen. Na 
verloop van tijd worden ze door de politie zeer rustig ontruimd.  
 
19 DECEMBER 1979 
“De KEMA dumpt hier stralingstroep, wij dumpen huisvuil op hun stoep”. Onder dit motto wordt de 
hoofdingang van de KEMA in Arnhem geblokkeerd door gestort afval. Ruim 30 activisten van de 
Stroomgroep Stop Kernenergie protesteren daarmee tegen het begraven van radioactief afval op het KEMA 
terrein wat sinds 1958 gedaan is. Drie kinderen die regelmatig op het terrein speelden zijn inmiddels 
overleden: twee aan leukemie en een aan longkanker. Een onderzoeksrapport dat nog voor de jaarwisseling 
zou verschijnen is opnieuw uitgesteld.  

 
20 DECEMBER 1979  
Alweer UCN, alweer BAN, alweer groter. Zo'n 150 mensen blokkeren het bouwverkeer voor de 
uitbreiding. Aan het personeel worden kerstpakketten uitgedeeld om duidelijk te maken dat de actie niet 
tegen hen, maar tegen de UCN als schakel in de atoomketen, gericht is.   
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1980 
 
23 JANUARI 1980 23 JANUARI 1980 

Zes activisten worden gearresteerd 
als de Haagse politie ingrijpt nadat 
er ‘radioactief afval’ in de Hofvijver 
is gegooid. In totaal 10 vaten 
worden door de ruim 40 mensen van 
het Energie Komitee Zeeland en het 
Samenwerkings-verband Stop 
Kernenergie in de vijver gedumpt, 
als protest tegen het afval beleid van 
de regering: “dit is even onveilig als 
opslaan in geologische formaties, in 
Borssele of dumpen in zee”, stellen 
ze. 

Zes activisten worden gearresteerd 
als de Haagse politie ingrijpt nadat 
er ‘radioactief afval’ in de Hofvijver 
is gegooid. In totaal 10 vaten 
worden door de ruim 40 mensen van 
het Energie Komitee Zeeland en het 
Samenwerkings-verband Stop 
Kernenergie in de vijver gedumpt, 
als protest tegen het afval beleid van 
de regering: “dit is even onveilig als 
opslaan in geologische formaties, in 
Borssele of dumpen in zee”, stellen 
ze. 
  

24 JANUARI 1980 24 JANUARI 1980 
Het ministerie van Economische Zaken in Den Haag wordt beschilderd met leuzen als: ‘Geen vergunning 
voor Borssele’ en ‘Kernenerge Bah’. De ingang van het gebouw wordt met een enorme ‘barricade’ van 
vuilniszakken afgesloten. In tegenstelling tot de dag ervoor worden er nu geen arrestaties verricht onder de 
ongeveer 40 activisten. De groep hekelt de opslag van radioactief afval als een voldongen feit op een 
moment dat de brede maatschappelijke discussie nog niet eens begonnen is. 

Het ministerie van Economische Zaken in Den Haag wordt beschilderd met leuzen als: ‘Geen vergunning 
voor Borssele’ en ‘Kernenerge Bah’. De ingang van het gebouw wordt met een enorme ‘barricade’ van 
vuilniszakken afgesloten. In tegenstelling tot de dag ervoor worden er nu geen arrestaties verricht onder de 
ongeveer 40 activisten. De groep hekelt de opslag van radioactief afval als een voldongen feit op een 
moment dat de brede maatschappelijke discussie nog niet eens begonnen is. 
  
16/17 MAART 1980  16/17 MAART 1980  
Op deze zondagmorgen worden om 5 uur door 225 mensen alle poorten van de kerncentrale in Borssele 
geblokkeerd. Het is een actie van BAN en het EKZ (Energie Komitee Zeeland). Doel is het stilleggen van 
de centrale: niemand mag er in, iedereen mag er uit. Negenentwintig mensen ketenen zich vast aan de 
poorten en er worden spandoeken opgehangen ('We willen gewoon leven, weet je wel'). Er is veel pers en 
die zondag komen honderden mensen uit de omgeving een kijkje nemen. Om 2 uur lijkt de politie te gaan 
ontruimen, een helikopter blijft laag boven de hoofdpoort hangen. Later blijkt dat de nieuwe ploeg 
werknemers verderop met behulp van ladders, het kerncentraleterrein opgeklommen is. 's Avonds wordt 
besloten om door 
te blokkeren, wel 
moeten er veel 
mensen weg, zodat 
er nog 125 mensen 
overblijven. Om 
kwart over twee 's 
nachts komt het 
alarm: de ME is in 
aantocht.  Terwijl 
de pers op afstand 
wordt gehouden, 
worden de poorten 
één voor één 
'schoongeveegd'. 
De 29 die aan de 
hekken vast 
geketend zitten, 
worden 
gearresteerd. De 
ontruiming gaat 
ongelooflijk 
gewelddadig: 8 
mensen moeten naar het ziekenhuis. Iedereen wordt door de ME opgedreven. "Dan 'OK, jongens, en nu 
zullen we eens zien hoe hard ze achteruit kunnen lopen. Looppas!' We worden uit elkaar geslagen. Iedereen 
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vlucht in paniek". Veertig mensen dienen een klacht in tegen het politiegeweld en de burgemeester van 
Borssele (v.d. Heuvel) weigert een onderzoek, evenals minister van Binnenlandse Zaken Wiegel, naar het 
door de politie gebruikte geweld. De 29 arrestanten worden tot de volgende middag vastgehouden.  
 
26 APRIL 1980  
Een demonstratie annex manifestatie in Middelburg tegen de 
kerncentrale in Borssele. Er zijn 10.000 demonstranten, waarmee het dan 
een van de grotere antikernenergie demonstraties is en zeker de meest 
massale in Zeeland. Blijkens de toespraken heeft men weinig vertrouwen 
in de BMD en is men op zoek naar andere actievormen. 
 
24 MEI 1980  
De jaarlijkse demonstratie in IJmuiden tegen het dumpen van radioactief 
afval in zee, trekt deze keer 5000 mensen (in '78: 300 en '79: 1500). Er 
worden acties aangekondigd tegen het transport van het afval van Petten 
naar de haven van IJmuiden, dat in juni verwacht wordt.  
 
24/25 MEI 1980  
Hoewel hier niet echt van een actie gesproken kan worden, is deze 
bijeenkomst zo belangrijk voor de anti-kernenergie beweging, dat ze 
zeker niet in dit overzicht mag ontbreken. Het 'Pinksterkamp bij het gat 
van Hagen" (een recreatieplas op ongeveer 7 km van de kerncentrale in Dodewaard) is een initiatief van de 
Gelderse Stroomgroepen. De bedoeling is een tweedaagse vergadering over het voeren van verdergaande, 
directe acties tegen kernenergie. Het voorstel is om in oktober over te gaan tot een terreinbezetting van de 
kerncentrale. Eén van de voorwaarden voor de actie is, 
dat die openbaar aangekondigd moet worden. 
Aanleiding om te gaan praten over hardere acties, is de kater na de grote anti-UCN-actie en het daarop 
volgende besluit van het kabinet om de uitbreiding toch door te laten gaan. Ook is in de voorgaande 
maanden duidelijk geworden dat de centrale in Dodewaard 
illegaal draait. Volgens de vergunning moet er in het 
opslagbassin, waar de splijtstofstaven ter afkoeling in 
opgeslagen worden, genoeg ruimte aanwezig zijn om alle, op dat 
moment in gebruik zijnde kernstaven, op te slaan. Dit is echter 
niet het geval. Als dit bekend wordt gemaakt, wordt de 
vergunning door Van Aardenne met terugwerkende kracht (!) 
veranderd. Algemeen wordt ingezien, dat met alleen praten en 
demonstreren Dodewaard en Borssele niet dicht gaan.  
Op het discussiekamp, waar zaterdags 2000 en zondags zelfs 
5000 mensen zijn, wordt in kleine groepjes gediscussieerd over 
het voorstel tot een terreinbezetting. Hoewel de motieven achter 
het actievoorstel algemene instemming vinden, wordt toch 
besloten om te gaan blokkeren in plaats van te bezetten, omdat 
het overgrote deel van de aanwezigen een poging tot 
terreinbezetting uit ziet lopen op een grote veldslag.  
In het actieplan zit nog een ander belangrijk element: 
basisdemocratie. Om zoveel mogelijk mensen bij de actie te 
betrekken en er vanuit gegaan wordt dat iedereen mee moet 
kunnen praten, wordt er een voorstel gedaan om basisgroepen te 
vormen: kleine groepjes mensen die elkaar goed kennen. Er 
moet een Landelijk Overleg komen van 
vertegenwoordigers/sters uit die basisgroepen. Dit L.O. mag echter geen initiërende, beslissende functie 
krijgen en mag geen instituut worden: de basis(-groepen) beslist. Dit is nodig om de basisdemocratische 
uitgangspunten zo goed mogelijk te waarborgen.  
Basisgroepen zijn een oude organisatievorm uit de Spaanse burgeroorlog en in ere hersteld door 
Amerikaanse actiegroepen bij een terreinbezetting van een kerncentrale in Seabrook. Naast de actievorm 
(massale, openbaar aangekondigde, directe actie) is ook het vormen van basisgroepen een belangrijke 
gebeurtenis. Nog steeds is deze organisatievorm in (het radicale deel van) de AKB gemeengoed. De 
beweging die dat weekend ontstaat, en die zich Dodewaard Gaat Dicht! noemt, wordt zeer bepalend voor de 
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anti-kernenergie strijd in de begin van de jaren tachtig. Men besluit om van 18 tot 25 oktober de 
kerncentrale in Dodewaard te blokkeren, als deze niet vóór eind september gesloten is.  
 
27 MEI 1980  
Twee dagen na het discussieweekend, is er een blokkade van de kerncentrale in Dodewaard door ongeveer 
200 mensen van BAN. De actie komt voor de autoriteiten als een complete verrassing, omdat men begrepen 
meende te hebben, dat er vóór oktober geen acties gevoerd zouden worden.  Om kwart voor zes 's morgens 
wordt de poort geblokkeerd en 's middags om halfdrie worden de 200 door de ME weggesleept en met 
politiebusjes weg gebracht om ver van de centrale los gelaten te worden. Erpers van Rooyaards (directeur 
GKN): "Als de politie en overheid niet direct hadden besloten de blokkade te beëindigen was een 
crisissituatie (door oververmoeidheid van het personeel) niet uitgesloten geweest. Gelukkig is het niet zover 
gekomen!"  
 
9/10 JUNI 1980  
Op de morgen van de 9de ketenen zich ongeveer 100 mensen van BAN vast aan de hekken van de ECN in 
Petten om het transport van radioactief afval naar IJmuiden te voorkomen/vertragen. Van daar uit wordt het 
afval in zee gedumpt door de Andrea Smits. De blokkade wordt snel ontruimd. Enkele honderden mensen 

zijn die maandag en dinsdag tussen Petten en 
IJmuiden bezig om de transporten te hinderen. 
Meerdere malen zijn er blokkades die snel weer 
ontruimd worden. In Velsen komt het tot een 
vechtpartij als een ruit van een vrachtwagen wordt 
ingeslagen. Onkruit heeft een materiaalblokkade 
voorbereidt, maar omdat de portofoons het niet 
doen, zien ze het transport plots voorbij rijden. Een 
vrouw raakt gewond, als ze door een uitstekend 
voorwerp van één van de vrachtwagens geraakt 
wordt. Greenpeace en een aantal binnenschippers 
blokkeren de Andrea Smits, maar na een gesprek 
met de ECN en onder dreiging van een kort geding 
heffen ze de blokkade op.  
Terwijl de belangstelling voor de dumpingacties 

elk jaar groeit, groeit ook de tegenstelling tussen de principieel geweldlozen en groepen die niet onder alle 
omstandigheden geweldloos (willen) blijven en die ook gebruik willen maken van materiaal bij de 
blokkades.  
 
14 JUNI 1980  
Twintig leden van Stop Borssele storten zakken met afval in de tuin van de Borsselse burgemeester Van 
den Heuvel. Hij gaat, als hoofd van de gemeente, onzorgvuldig om met (radioactief) afval, zo is de 
motivatie voor de actie. Achteraf helpen twee leden van de groep Van den Heuvel met het opruimen van de 
tuin.  
 
20 JUNI 1980  
Onkruit voert actie bij General Shipping in Rotterdam. Deze maatschappij beheert het dumpschip de 
'Andrea Smits'. Ruiten worden ingegooid en muren worden voorzien van een laag rode verf. Onkruit stelt 
het bedrijf aansprakelijk voor het dumpen van radioactief afval in de Atlantische Oceaan.  
 
23 JUNI 1980  
Ongeveer 100 mensen demonstreren bij het Instituut voor Kernfysisch Onderzoek aan de Oosterringdijk in 
Amsterdam. Aanleiding is het in gebruik nemen door het instituut van een 'lineaire versneller'. De 
bewoners/sters vrezen dat hierdoor gevaar van radioactieve straling voor de omgeving ontstaat.  
 
22 JULI 1980  
Een stuk of tien actievoerders/sters van de groep ZON (Zuinig op de Noordoostpolder) bezetten de 
watertoren in Emmeloord als protest tegen de plannen om 2 kerncentrales te bouwen in de 
Noordoostpolder. De actievoerders/sters zeggen dat de drinkwatervoorziening door hun actie niet in gevaar 
komt (wat ze van de plannen voor kerncentrales niet kunnen zeggen).  
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26 SEPTEMBER 1980  
Vroeg in de morgen gaan 50 BAN'ers/sters op weg naar het IRI in Delft. Het IRI (Interuniversitair Reactor 
Instituut) heeft een twee MW-onderzoeksreactor. Om op het terrein te komen, moeten de 50 over een brede 
sloot. De ladder die meegenomen is om over de sloot heen te lopen, blijkt te kort. Iemand gaat vervolgens 
de sloot in om de ladder te ondersteunen. Eenmaal op het terrein wordt de reactorkoepel een vrolijk kleurtje 
gegeven en worden er spandoeken opgehangen. De ontruiming verloopt zeer rustig.  
 
26 SEPTEMBER 1980  
Tien mensen bezetten de directiekamer van het  Gemeentelijk Energie Bedrijf in Amsterdam. Ze delen 
pamfletten uit waarop hun eis: vóór 1 oktober moet het GEB, de gemeente Amsterdam, stoppen met het 
leveren van atoomstroom. Ook eisen de bezetters/sters dat de winst van het GEB geïnvesteerd wordt in 
alternatieve energie.  
 
29 SEPTEMBER 1980 
Ongeveer 100 mensen van het Twents Energie Komite (TEK) en de basisgroepen houden een 
fietsdemonstratie tegen de aanwezigheid van de verrijkingsfabrieken in Almelo. De NOS zend een 
camerateam van 12 mensen om ‘relletjes’ te filmen (zoals de plaatselijke pers het noemt). Ze keren 
onverrichterzake terug naar Hilversum. 
 
19/20 OKTOBER 1980  
Weken van tevoren staan de kranten al bol van deze actie. 
Stemming wordt gekweekt, de democratie zou van deze 
dagen afhangen, verzekeraars bieden de inwoners rond de 
kerncentrale in Dodewaard een molestverzekering aan, de 
kermis in het dorp wordt, uit angst voor vernielingen, 
afgelast, evenals het voetbal op zondag. Van het 
kerncentraleterrein wordt een onneembare vesting gemaakt, 
extra rijen hekken, NATO-prikkeldraad versperringen, 
schijnwerpers en lantaarnpalen in de uiterwaarden, 
videocamera’s, richtmicrofoons, een ophaalbaar gedeelte in 
de brug over de 'slotgracht', de portiersloge die volgespoten 
kan worden met traangas als die 'veroverd' is, 
gesprekken/telefoontjes vanuit de centrale die weken van 
tevoren al worden afgeluisterd, etc.  Door de politie worden 
3 cordons om de centrale gelegd; de eerste waar geen auto's 
door mogen, de tweede die de actievoerders/sters formeel 
moeten beletten om door te lopen en de derde op 500 meter 
van de centrale met ME, waar niemand door heen mag. Het 
laatste gesprek tussen leden van 'Dodewaard gaat Dicht!' en 
minister Van Aardenne op 10 oktober, wordt rechtstreeks 
door de VARA-radio uitgezonden.  
Op zondagmorgen (19 oktober) beginnen de blokkades met ongeveer 15.000 mensen. Veel 'dagjesmensen' 
blijkt al snel, als in de loop van de middag drommen mensen weg gaan. De vorige avond is er op het laatste 
Landelijk Overleg nog een voorstel gelanceerd door Milieu Defensie om niet te gaan blokkeren, maar te 
demonstreren in  Arnhem. Pieter Lammers: "De staat is bezig bij de centrale de kapitalistische rechtsstaat 
te verdedigen en het is zo in de publiciteit voorgesteld dat wij die staat willen afbreken. De centrale is het 
symbool van de rechtsstaat geworden. (...) Het lijkt ons daarom goed om naar Arnhem te gaan. Dit is 
verrassend en dan laten we die veiligheidsmaatregelen voor wat ze zijn. De centrale is al geblokkeerd. 
Door de ME. We hebben dat dus al bereikt". Het voorstel haalde het niet. Het aantal mensen dat blokkeert 
holt nog verder achteruit door het noodweer (harde constante regen, snijdende koude wind) en de afstand 
tussen het tentenkamp en de centrale (7 km), die lopend afgelegd moet worden. Door deze omstandigheden 
zijn er 's maandags nog maar 1500 á 2000 mensen over; koud en voor een deel ontevreden met de super-
geweldloosheids-sfeer die de actie heeft. Meerdere malen worden er met de ME liedjes gezongen; bloemen 
worden over het prikkeldraad aan de ME'ers aangereikt. Hoewel geweldloosheid hoog in het vaandel staat, 
houden veel mensen hier toch een kater aan over. Alle blokkades worden maandagavond beëindigd; de 
motivatie is sterk gedaald door het aanhoudende slechte weer.  Toch houden ook veel mensen een goed 
gevoel aan de actie over. Het verdergaande verzet is goed zichtbaar gemaakt, het credit bij de (plaatselijke) 
bevolking is zeker gegroeid door de geweldloosheid en de criminalisering vooral (van vooral de Telegraaf) 

 25



is behoorlijk mislukt. Nog een ander belangrijk gegeven van de actie is de ervaring om, met zoveel mensen, 
een andere besluitvorming te hanteren. Natuurlijk kleven daar  foutjes aan (en nadelen: snel reageren is 
bijna uitgesloten), maar de poging op zich is al belangrijk.  
 

11 NOVEMBER 1980  
Een, achteraf gebleken valse, brief zorgt voor heel wat opschudding in de Raad van Commissarissen van de 
Samenwerkende Elektriciteit Producenten (SEP) in vergadering bijeen in Arnhem. In die brief, die 
verzonden is naar enkele dagbladen, deelt de SEP mee, dat ze haar medewerking aan buitenlandse 
kernenergieobjecten (de snelle kweekreactoren in Kalkar en Malville) beëindigd en dat ze geen 
medewerking zal verlenen aan de bouw van nieuwe kerncentrales zolang er geen oplossing is voor het 
radioactief afval probleem.  
 
1 DECEMBER 1980  
Uitgedost als Sinterklaas en veel zwarte pieten bezetten ongeveer 15 mensen van Stroomgroep Leiden het 
kantoor van het energiebedrijf Rijnland. Sinterklaas biedt de directeur een miniatuur kerncentrale 
Dodewaard aan die bij ontmanteling een windmolen blijkt te zijn. Ook Rijnland betrekt stroom van 
Dodewaard maar moet meer aandacht besteden aan alternatieven voor atoomstroom.  
 
3 DECEMBER 1980  
Dertig mensen van de gezamenlijke basisgroepen uit Deventer bezetten de hal van het kantoor van de 
IJsselcentrale. De actie is het startpunt voor de Giroblauw-actie in Deventer. Giroblauw is het moeilijk (in 
gedeeltes) betalen van de elektriciteitsrekening om zodoende de elektriciteitsmaatschappij onder druk te 
zetten, om haar aandelen in de GKN (de kerncentrale in Dodewaard) van de hand te doen.  
 
23 DECEMBER 1980  

225 mensen van BAN blokkeren voor de zoveelste maal het 
UCN-terrein in Almelo. In tegenstelling tot de vorige acties, 
die alleen gericht waren tegen het bouwverkeer dat nodig is 
voor de uitbreiding, mag nu ook het personeel van de UCN 
zelf niet naar binnen. Als de dagploeg niet naar binnen kan, 
arresteert de politie bij een poort 37 mensen, die niet na 3 
sommaties opstaan en weggaan. De politie ontruimd steeds 
een poort als er verkeer naar binnen moet, maar tot verdere 
arrestaties komt het niet meer. Na enige uren trekken de 
overgebleven actievoerders/sters naar het politiebureau om 

de vrijlating te eisen van de 37. Deze worden in de loop van de dag in kleine groepjes vrijgelaten.   
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Justitie beklaagt zich erover dat bijna niemand zijn/haar naam wil noemen. Zij vindt dat iedereen die 
gebruikt maakt van dit recht "de rechtsstaat uitholt".  
 
24 DECEMBER 1980  
De tweede blokkade in 2 dagen bij de UCN. Ongeveer 175 actievoerders/sters laten merken dat ze door het 
politieoptreden van de dag ervoor (37 arrestaties) niet uit het veld zijn geslagen. Drie van de vijf poorten, 
die waar normaliter het bouwverkeer door rijdt, worden opnieuw geblokkeerd. Het weinige bouwverkeer 
(het is bijna kerstvakantie) neemt echter de poorten die nog vrij zijn en die door ruim 100 ME'ers bewaakt 
worden. 's Middags heft BAN de actie op, maar kondigt meteen verdere acties aan.  
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1981 
 
7 JANUARI 1981 
Ongeveer 30 mensen van de stroomgroep Stop Kernenergie Den Haag en het IKV protesteren bij het 
voorlichtingskantoor van het ECN in Den Haag tegen het ‘informatie’-materiaal. Als symbolisch protest 
werd het een stapel materiaal verbrand.  Volgens de actievoerders zijn de Nederlandse proefreactoren 
betrokken bij het kernwapenprogramma in de VS. Brandstof uit de reactoren wordt naar de VS vervoert 
waar het in het kernwapenprogramma terechtkan komen, zo is uit onderzoek gebleken. Zelfs minister van 
EZ (Van Aardenne) moet later toegeven dat dat niet uit te sluiten is. 
 
12 FEBRUARI 1981  
Zeventig demonstranten/es willen in het kantoor van het Gemeentelijk Energie Bedrijf in Utrecht de stroom 
uitschakelen. Maar omdat de actie is uitgelekt, komen ze niet binnen: de deuren zijn op slot en er staan 15 
agenten voor. Dan maar een bord met een leus op de deur timmeren en een model van een kerncentrale met 
petroleum overgieten en in brand steken. De actie is gericht tegen de deelname van het GEB in de GKN 
(Gemeenschappelijke Kerncentrale Nederland), de exploitant van de kerncentrale in Dodewaard. 

 
21 FEBRUARI 1981 
In drie bakfietsen wordt door zo’n 20 mensen vanaf de KEMA in Arnhem grond naar het ITAL (Instituut 
voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw) in Wageningen. Ze “vinden het absurd dat bij de 
KEMA radioactief vervuilde grond wordt afgegraven, terwijl bij het ITAL schone grond radioactief besmet 
wordt”. Dat laatste wordt gedaan voor proeven om de gevolgen van radioactiviteit op gewassen te 
onderzoeken. 
 
28 FEBRUARI 1981  
Een aantal bussen vol actievoerders/sters vertrekken op 
vrijdagavond vanuit Arnhem en Amsterdam naar de demonstratie in 
het Duitse Brokdorf. Ze worden echter bij de grens tegengehouden 
en teruggestuurd door de Duitse douane en politie. Alle 
demonstranten/es worden geregistreerd en krijgen een stempel 
"Zurückgewiesen" in hun paspoort. Ook Deense en Oostenrijkse en 
vooral veel Duitse demonstranten/es worden bij wegcontroles 
teruggestuurd. De demonstratie is door de rechter verboden, maar 
toch nemen er 100.000 mensen aan deel. In Amsterdam wordt als 
reactie op het terugsturen van de Nederlandse bussen, het Duitse 
consulaat aangevallen. De rolluiken worden voor de ramen 
weggebroken, waarna de ramen vernield worden. Zaterdagavond 
demonstreerden ook nog eens zo'n 60 mensen voor het consulaat. 
 
20 MAART 1981  
Met een korte blokkade van ongeveer 50 mensen wordt de 
ploegenwisseling van de kerncentrale in Dodewaard enige uren opgehouden. De actie wordt beëindigd als 
een peloton ME wil beginnen met het ontruimen van de blokkade. Directe aanleiding tot de actie is de  
splijtstofwisseling, die een dag eerder begonnen is.  
 
29 MAART 1981  
Opnieuw een korte blokkade in Dodewaard. Ongeveer 200 mensen zijn getuige van het voor het eerst in 
praktijk gebrachte nieuwe politiebeleid. Waarnemend burgemeester Bergh en de commandant van de 
Rijkspolitie, Feijlbrief, laten weten geen blokkades meer te dulden. Nadat over dat nieuwe beleid stencils 
zijn rond gedeeld, worden de demonstranten/es hardhandig door ME'ers ontruimd. De actie is de afsluiting 

 28



van een rondreis met 'splijtstofstaven' van IJmuiden naar Dodewaard. Daar wil men ze aanbieden aan 
iemand van de centrale, maar omdat dat niet lukt, worden ze tenslotte maar in de gracht voor de centrale 
gegooid.  
 
9 APRIL 1981  
In de buurt van de kerncentrale in Dodewaard wordt geprobeerd het hoogspanningsnet te saboteren. Dit 
mislukt deze keer. Het gebeurt wel vaker, maar de pers weigert stelselmatig persverklaringen over deze 
activiteiten te plaatsen en ook de 
elektriciteitsmaatschappijen ontkennen het. Toch zijn 
er een aantal sabotageacties bekend geworden; naast 
deze eerste keer in Dodewaard bijvoorbeeld bij 
Nederweert-Maarheze (op 8 en 24 juni), Oude Sluis 
(9 oktober) en verder nog een vijftal keer alleen al in 
oktober 1981. De acties worden opgeëist door het 
'Verzetsfront Willy Wortel en de Lampjes'. Deze 
groep geeft vlak voor de tweede grote blokkadeactie 
in Dodewaard (september) een brochure uit, getiteld 
"Sabotage in je vrije tijd". In deze brochure wordt 
uitgebreid beschreven hoe men het best kortsluiting 
kan veroorzaken in hoogspanningsleidingen en 
worden er tips gegeven om de kans op ongelukken en 
arrestaties zo klein mogelijk te maken. Volgens de 
elektriciteitsbedrijven is het volstrekt onmogelijk om 
het hele hoogspanningsnet, met een totale lengte van 
4200 km, te beveiligen.  
 
11 APRIL 1981  
Als tegenhanger van de Brede Maatschappelijke 
Discussie, wordt in Amsterdam een Brede Straat Discussie gehouden. Deze vindt plaats vóór het huis van 
prof. Kistemaker. Kistemaker is de belangrijkste man achter het ultracentrifugeprocédé (een manier om 
uranium te verrijken in snel draaiende trommels) en geeft telkens opnieuw blijk van ongenuanceerde-pro-
kernenergie-kretologie ("Kiezen tussen kernenergie of oorlog" -met het Midden Oosten om olie). Hoewel 

de Brede Straat Discussie geen toestemming krijgt 
van de gemeente en er, vooral in de 
Telegraaf/Nieuws van de Dag, een relstemming 
wordt gekweekt (foto's van het plaatsen van 2 
meter hoge hekken rond de woning, Kistemaker die 
z'n ramen beplakt met breed plakband, zodat 
glasscherven niet zo ver de kamer invliegen als de 
ruiten ingegooid worden, etc.), verloopt alles heel 
rustig.  
 
17 APRIL 1981  
"Voor iedere atoompief een vaatje radioactief". 

Onder dit motto kregen twee directeuren van de GKN (Bakker en Van Erpen Rooyaards) en de voorzitter 
van de commissarissen van de GKN (Geertsema), in hun tuin een paar vaten 'radioactief' afval gedumpt. Bij 
Geertsema was bovendien een spandoek bevestigd met de tekst: "Geertsema ga zelf maar in een zoutkoepel 
zitten". Het is één van de acties die gevoerd worden vanaf het tentenkamp bij 'Het Gat van Hagen' in de 
buurt van Dodewaard, waar van 13 tot en met 20 april zo'n honderd mensen kamperen als protest tegen 
kernenergie.  
 
20 APRIL 1981  
Eén demonstrant zwaar gewond opgenomen in het ziekenhuis en zes lichtgewonden. Dat is het resultaat van 
felle charges door de ME tegen 1500 mensen bij de kerncentrale in Dodewaard. Het nieuwe politiebeleid 
wordt op deze manier duidelijk gemaakt. De demonstranten/es zijn bezig op de brug (vlak voor het 
ophaalbare gedeelte) een muur te bouwen; op die manier "draagt iedereen zijn/haar steentje bij tot de 
sluiting van de centrale". Verder worden er autobanden in brand gestoken. Bij de gevechten die na de 
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charges volgen, worden enkele ME-bussen zwaar beschadigd. De demonstratie was het slot van het Paas-
tentenkamp bij "Het Gat van Hagen'.  
 
9 MEI 1981  
De eerste blokkade van de kerncentrale in Borssele, nadat in maart '80 de BAN/EKZ-blokkade uiterst 
gewelddadig door de ME was ontruimd. Honderdvijftig mensen durven het opnieuw aan. Om halfdrie 's 
middags worden alle poorten met kettingen afgesloten. De actievoerders/sters eisen dat de lijsttrekkers van 
de 4 grote partijen voor 7 uur 's avonds naar Borssele komen. Den Uyl en Van Agt wijzen het (in het 
VARA-programma 'In de Rooie Haan') direct af en van de VVD en D'66 wordt niets vernomen. Als de 
politie zich om halftien gereed maakt om in te grijpen (de ploegenwisseling had al om halfvier plaats 
moeten vinden), stappen de activisten/es op, om de overheid niet de kans te geven "de politie te misbruiken 
om een falend beleid te rechtvaardigen". Vervolgens wordt er nog even het crisiscentrum in Heinkenszand 
geblokkeerd, maar om halfelf wordt ook dat beëindigd.  
 
19 MEI 1981 

Opnieuw (na 23 juni 1980) een demonstratie 
bij het Nikhef-terrein in Amsterdam-Oost. 
Het gaat deze keer vooral om de nieuwe 
deeltjesversneller. Bij de splijting van de 
atoomkernen die dan plaats vindt, komt 
straling vrij. Tien keer zoveel als in een 
kerncentrale, zegt de buurt en ver boven de 
toegestane norm van 150 millirem per jaar. 
Ook zijn ongelukken niet uit te sluiten en 
heeft het instituut al een geschiedenis van 
onzorgvuldigheid. Al eind jaren 50 zorgden 
artikelen over misvormde kikkers in een 
sloot vlak bij het terrein voor veel 
opschudding (zie het artikel uit De 

Volkskrant van 13-09-1957). Eerder die week was een blokkade en bezettingsactie bij de officiële opening 
afgelast omdat de actie was uitgelekt en 
er volop ME aanwezig was. 
 
18/20 JUNI 1981  
De tweede massale meerdaagse 
blokkadeactie tegen kernenergie. Na de 
blokkade in Dodewaard (oktober '80) nu 
3 dagen bij de UCN in Almelo. Een 
week voor de actie houden zowel de 
actievoerders/sters als de overheid een 
persconferentie. Schneiders 
(burgemeester Almelo): "Het 
blokkadeplan tekent de intentie van de 
AKB. Het is duidelijk de bedoeling het 
bedrijf zwaar te hinderen dan wel stil te 
leggen". Die boodschap begrijpen ze in 
elk geval. Maar, zo voegt hij er aan toe: 
"Binnen de hekken van UCN zijn rond 
de 500 mensen aanwezig. We kunnen 
die onmogelijk op laten sluiten". Waarmee duidelijk wordt dat een effectieve blokkade niet getolereerd zal 
worden. 
Minister van Binnenlandse Zaken, Wiegel, onderstreept dat nog weer eens een dag later en het ministerie 
van Economische Zaken laat weten, dat de exportbelangen (90% van het verrijkt uranium gaat naar het 
buitenland) onder geen beding in gevaar mogen komen. Meteen de eerste uren wordt de blokkade al 
gebroken om het personeel in bussen naar binnen te loodsen. En zo zal het blijven gaan, alleen het 
politieoptreden zal elke keer in hardheid toenemen. De eerste morgen worden er twee gewonden afgevoerd: 
een demonstrant met een gebroken pols en een agent die gebeten is door een politiehond. In de nacht van 
donderdag op vrijdag wordt er voor een ton schade aangericht aan het beveiligingssysteem: kabels worden 
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opgegraven en doorgeknipt en de draden die in het hek zitten om geluid te registreren worden ook 
doorgeknipt. Omdat de UCN druk 
uitoefent op de politie om de 
ontruimingen sneller te laten verlopen 
(zodat de bussen met personeel niet zo 
lang hoeven te wachten) wordt er 
vrijdagmorgen zeer hard opgetreden 
tegen kleine groepen blokkeer-
ders/sters. Bij deze charges vallen vele 
gewonden. Toch worden de blokkades 
tot zaterdagmorgen volgehouden. Bij 
de blokkades zijn ongeveer 800 
mensen betrokken en de afsluitende 
demonstratie trekt ruim 6000 mensen.  
 
19 JUNI 1981  
In Den Haag wordt uit solidariteit met 

de blokkades bij de UCN in Almelo actie gevoerd bij het hoofdkantoor van Urenco. Ruiten worden 
ingegooid en daarna worden er potten verf de kantoren ingegooid.  
 
20 AUGUSTUS 1981  
Het informatiekantoor van het Gemeentelijk Energie Bedrijf in Rotterdam wordt enkele uren bezet door 
zo'n 25 activisten/es. Ze vinden dat het GEB binnen de SEP duidelijker stelling moet nemen tegen 
kernenergie en dat de gemeente meer geld voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke energiebronnen 
beschikbaar moet stellen. Dit is een van de plaatselijke acties in heel het land  die de aandacht moeten 
richten op de grote Dodewaard-actie eind september.  
 
27 AUGUSTUS 1981  
De jaarlijks terugkerende demonstratie tegen het dumpen van radioactief afval in zee. Deze keer niet in 
IJmuiden maar in Beverwijk en georganiseerd door de kleine linkse politieke partijen. Ruim 500 mensen 
komen er, aan de vooravond van de transporten, op af.  
 
SEPTEMBER 1981  
Alle 140 werknemers van de kerncentrale in Dodewaard ontvangen op hun huisadres een brief waarin ze 
gevraagd wordt uit te zien naar ander werk.  
 
1 SEPTEMBER 1981  
In de voorbereiding voor de acties tegen de dumpingtransporten, is duidelijk rekening gehouden met de 

verschillen tussen de deelnemende groepen. Van tevoren wordt de 
route tussen Petten (het ECN) en de haven in IJmuiden verdeeld, 
zodat er geen verschillende actievormen door elkaar zullen lopen, 
wat alleen maar tot verwarring en frustraties zou leiden.  
De transporten, 12 keer 6 vrachtwagens, worden begeleid door in 
totaal 1400 (!) ME-ers. Enkele honderden mensen blokkeren de 
auto's vlak buiten het terrein van het ECN en in de buurt van 
Alkmaar keer op keer. De ME treedt hardhandig op; er is een 
zichtbare verharding van politieoptreden in vergelijking tot de 
voorgaande jaren. In Velsen-Noord komt het tot felle 
schermutselingen: na een zeer gewelddadige ontruiming van een 
geweldloze zitblokkade, antwoorden de demonstranten/es met 
stenen. Een molotovcocktail veroorzaakt brand aan een ME-bus. 
Hierna wordt de toegangsweg naar de haven opgebroken en een 
barricade opgeworpen. Bij een aantal vrachtwagens wordt suiker 
in de tank gedaan, dit leidt ook weer tot vertraging, omdat alle 
benzinedoppen met staaldraad moeten worden vastgezet. Er 
vallen een aantal gewonden die in het ziekenhuis behandeld 
moeten worden en er worden mensen gearresteerd die de 
volgende dag, op één na die drie dagen vast blijft zitten, al weer 
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vrij komen.  
 
4 SEPTEMBER 1981  
Twee mensen beginnen op de sluis in IJmuiden met een hongerstaking tegen de dumping van radioactief 
materiaal in de Atlantische Oceaan. Ze zeggen het enkele weken vol te houden.  
 
18/21 SEPTEMBER 1981  
Dodewaard-2. De tweede massale blokkadeactie bij de kerncentrale in Dodewaard. Oktober '80 was 
Dodewaard-1. Omdat het jaar daarvoor de afstand tussen tentenkamp en centrale veel te groot was, wordt er 
vrijdag al een terrein gekraakt op anderhalve kilometer afstand. Het is de bedoeling om op de 

toegangswegen onderkomens te 
bouwen, als beschutting tegen het 
weer en als versterking van de 
blokkades. De nieuwe waarnemend 
burgemeester Goldberg (3 
burgemeesters in 1,5 jaar!), 
verklaard het gebied rond de 
kerncentrale als 'spergebiet': 
niemand mag zich daar bevinden. 
Het effectief blokkeren, zal onder 
geen enkele voorwaarde toegestaan 
worden. Als zaterdagsmiddags 
massaal naar de centrale 
opgetrokken wordt, zijn er ongeveer 
15.000 mensen. Het materiaal voor 
het bouwen van het huttendorp kan 
probleemloos meegenomen worden. 
Het wordt echter voornamelijk 

gebruikt om barricades te bouwen op de brug, vlak voor de ME'ers die daar opgesteld staan. De sfeer is 
goed als er, zonder zichtbare aanleiding, een gigantische hoeveelheid traangas in de mensenmassa 
geschoten wordt. Blinde paniek is het gevolg: mensen rennen over elkaar heen, worden in de prikkeldraad 
versperringen geduwd en zoeken kotsend een veilig heenkomen. "De pleuris breekt los. Je zag niets meer, 
je hoorde alleen maar overal om je heen geschreeuw en gekerm: 'Ik ga dood, ik ga dood', iedereen 
struikelde en drong, je kon geen kant op behalve van de dijk af, het prikkeldraad in. Maar als je in zo'n rol 
vast bleef zitten en de ME kreeg je te pakken as 
je  ook niet jarig, dan bleven ze keihard 
doormeppen, in het prikkeldraad". Hierbij 
vallen de meeste gewonden: ruim 130, waarvan 
er 15 in het ziekenhuis behandeld moeten 
worden. De rest van de zaterdag en vooral de 
nacht van zaterdag op zondag wordt er fel 
gevochten.  Het geweld waarmee de 
demonstranten/es geconfronteerd worden is 
enorm: felle charges, veel gas, ook verspreid via 
spuitbusjes en een soort brandblusapparaten, 
arrestatieteams die niets en niemand ontziend 
om zich heen slaan, etc. Zodra er nieuwe 
barricades gebouwd zijn, komt de ME, met behulp van zwaar materieel, om ze te veroveren. Vluchten kan 
alleen maar door de akkers, weilanden en (soms) tuinen.  
Zondag komen er 500 50-plussers naar de centrale om blijk te geven van hun solidariteit. Voor die 
gelegenheid gaat bij de ME het gevechtstenue uit en het 'vredestenue' aan.  Zondagavond is er een 
zwaaiactie bij het politiebureau in Zetten waar een deel van de arrestanten zit. Hierbij gaan enkele ruiten 
aan diggelen. In de nacht van zondag op maandag trekt de ME zich op eens terug tot op het 
kerncentraleterrein. Als er daarop een menselijke blokkade op de brug wordt gevormd, de pers weg is en er 
steeds meer actievoerders/sters bij komen, wordt er opeens genadeloos op de zittenden ingeslagen. 
Maandagmorgen komen de eerste berichten over 'boze buurtbewoners' die het tentenkamp willen gaan 
ontruimen. Verhalen over knokploegen die demonstranten/es aanvallen doen de ronde. Besloten wordt om 
onder deze dreiging de blokkades tijdelijk op te heffen. Door een illegale zender, die zich 'De Stem van de 
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Volksunie' noemt, wordt opgeroepen tot het 'verjagen' van de actievoerders/sters. Maandagavond om een 
uur of negen (Ad Appel in dagblad De Waarheid): "Terwijl de landelijke vergadering besprak hoe de 
schade aan de boeren vergoed zou worden, had er op het dorpsplein van het buurtschap Wely een 
samenscholing van zo'n 300 opgehitste plattelanders plaats. Ze waren door het dolle heen en wilden het 
liefst meteen het kamp platbranden, volspuiten met gif en hun 
geweren halen. De meeste aanwezigen waren met auto's gekomen. 
Ze kwamen van ver buiten Dodewaard." De groep heeft duidelijk 
de instemming van en wordt opgehitst door waarnemend 
burgemeester Goldberg. Ze mogen de geluidsinstallatie van de 
politie gebruiken. Goldberg laat weten dat de grens van de 
openbare orde ruimschoots overschreden is door de 
actievoerders/sters en overhandigt persoonlijk een 'ultimatum' van 
de 'bewoners' aan het tentenkamp. In dat ultimatum staat dat het 
kamp dinsdagmiddag om 12 uur ontruimd moet zijn en dat 
Dodewaard in het vervolg verboden gebied is voor 
demonstranten/es. Onder druk van deze ontwikkelingen wordt 
besloten de actie te beëindigen. De laatste groep die 
dinsdagsmiddags het kamp verlaat, wordt onder toezicht van de 
politie aangevallen door rechtse knokkers: 3 auto's worden 
vernield en een aantal mensen wordt in elkaar geslagen. Goldberg 
bedankt de groep 's avonds voor hun "beheerste en correcte  
optreden". 
 
24 SEPTEMBER 1981  
Bij het voorgeleiden aan de Rechter-commissaris in Arnhem van 
de in Dodewaard gearresteerde activisten/es, komt het tot 
ongeregeldheden. Felle charges met wapenstok en honden vinden 
plaats als demonstranten/es de ingang van het Paleis van Justitie 
blokkeren. Er worden twee mensen gearresteerd.  
 
24 SEPTEMBER 1981 
De antikernenergie-beweging, zo ‘vermoedt’ Gelders Commissaris 

van de Koningin (en 
Raad van 
Commissarissen van de 
GKN –eigenaar 
kerncentrale Dodewaard) 
Molly Geertsema, 
verkrijgt haar geld door 
bankovervallen. 
Groningse basisgroepen 
collecteren voor een 
aantal banken, maar als 
dat niet genoeg oplevert, 
‘overvalt’ men de 
banken. “Dit is een 
grap”, verklaren ze, “ 
maar de uitspraak van 
Geertsema vinden we 
beslist geen grap”. 
Geertsema zal 
vrijgesproken worden 
van laster, omdat hij 

‘slechts een vermoeden heeft geuit’. 
 
25 SEPTEMBER 1981 
In Haarlem blokkeren 15 mensen de toegangsdeur naar de 
kantoren van de Rijks Geologische Dienst. Ze protesteren daarmee 
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tegen het feit dat de RGD in opdracht van Economische Zaken onderzoek naar de opslag van radioactief 
afval in zoutkoepels. Later dat jaar zal de RGD een rapport publiceren over de mogelijkheden van 
dergelijke opslag in zoutkoepels onder de Noordzee. In internationaal verband doet ze mee aan onderzoek 
naar opslag bij de Azoren. 
 
26 SEPTEMBER 1981  
Wat een afsluiting van een actieweek tegen kernenergie had moeten zijn, wordt een gigantisch protest tegen 
het politiegeweld in Dodewaard. Op de 
demonstratie in Arnhem naar de Arnhemse 
Instellingen (het centrum van de 
atoomlobby, met de SEP, GKN, KEMA, etc) 
worden tussen de 5 en 15.000 mensen 
verwacht. Het worden er ruim 40.000! Het is 
daarmee meteen één van de grootste 
demonstraties tot dan toe ooit in Nederland 
gehouden. Dankzij het deëscalerend beleid 
van de politie (alleen 'platte petten' als 
begeleiding, geen zichtbare aanwezigheid 
van de ME), wordt het een geweldloze 
afsluiting. Eén van de spandoeken (over de 
minister van Binnenlandse Zaken Ed van 
Thijn) in de demonstratie: 'Tussen haakjes 
meneer van Thijn, worden na de 
gasspuitbussen en de gasblussers straks de gaskamers weer ingevoerd?' Iemand van de persgroep van de 
Dodewaard-actie: "Hier is wel gebleken dat we het in Dodewaard voor onze zaak echt niet hebben 
verknald. Steeds meer mensen laten zich niet meer inpakken 
door abstracte begrippen als 'aantasting van de rechtsstaat'. Zij 
hebben gezien dat het geweld dat in Dodewaard tot een 
uitbarsting is gekomen steeds  aanmerkelijk meer bepaald is 
geweest door de overheid dan door de demonstranten".  
De twee Dodewaard-gaat-Dicht! acties (in '80 en '81) hebben de 
overheid in totaal 5,5 miljoen gulden extra gekost, waarvan 4,7 
miljoen voor het inzetten van extra politie.  
 
10 DECEMBER 1981  
Ruim 1000 mensen demonstreren in Arnhem tegen het proces 
dat wordt gehouden tegen 14 mensen, die in september in 
Dodewaard zijn gearresteerd. In de Stokvishal is die dag een 
'schaduwproces' tegen het overheidsgeweld en de daarvoor 
verantwoordelijke autoriteiten.  
Twee van de 14 arrestanten worden vrijgesproken, 9 worden 
veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf (variërend 
van 4-6 weken) en geldboetes van f 500,- tot f 1000,- en één 
arrestant wordt veroordeeld tot drie maanden cel, waarvan één 
voorwaardelijk (hij had al twee maanden in voorarrest gezeten). 
Tien arrestanten gaan tegen dit vonnis in hoger beroep.  
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1982 
 
4 JANUARI 1982  
Een onaangekondigde demonstratie van ongeveer 150 mensen bij de kerncentrale in Dodewaard, uit protest 
tegen de processen tegen de arrestanten van de actie in september 1981. Het is een onaangekondigde 
demonstratie, omdat Dodewaard door burgemeester Goldberg min of meer "verboden gebied voor 
demonstranten" is verklaard na de acties in september.  
 
23 FEBRUARI 1982  
Vijftien mensen van 'Stop Borssele' bezetten 5,5 uur lang een vergaderkamer in het provinciehuis van 
Zeeland in Middelburg. De bezetting volgt op een hoorzitting over de bouw van een afvalopslaggebouw op 
het terrein van de kerncentrale in Borssele. Gedeputeerde Staten heeft besloten toestemming voor de bouw 
te geven. De eis van de bezetters/sters, een gesprek met GS van Zeeland, wordt weliswaar ingewilligd, 
maar het gesprek, op 12 maart,  levert niets op.  
 
3 MAART 1982  
Van 1963 tot eind '79 werkt er een 100 kilowatt proefreactor op het terrein van het ITAL (Instituut voor de 
Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw) in Wageningen. De reactor draait op 4,5 kilo hoogverrijkt 
uranium (89,5 U-235). Voor de afbraak van het gebouw wordt door de NUCON een ontmantelingsschema 

opgesteld. De 4,5 kilo hoogverrijkt 
uranium zal vervoerd worden naar 
de opwerkingsfabriek in Savannah 
River in de Verenigde Staten. Tegen 
dit transport is veel verzet, omdat 
Savannah River Plant een 
belangrijke schakel is voor de 
Amerikaanse kernwapenproductie.  
Omdat het precieze moment van het 
transport niet bekend gemaakt 
wordt, is er vanaf midden februari 
een picketline voor het bedrijf en 
wordt er 's nachts gepost. Op 3 maart 
komt de vrachtwagen uit West-
Duitsland die de splijtstof zal 

vervoeren, aan. Er wordt snel alarm doorgebeld en 65 mensen komen daar op af. Er volgt snel een blokkade 
voor de poort die door de plaatselijke politie vrij hardhandig wordt ontruimd.  
 
17 MAART 1982 
Neptunus bezoekt in een Greenpeace rubberboot de Hofvijver in Den 
Haag. Hij protesteert daarmee tegen de geplande dumping van 
radioactief afval in zee. Neptunus, de god van de zee, overhandigd 
Kamervoorzitter Dolman ook 154.000 handtekeningen, het resultaat 
van een door Greenpeace gestarte actie tegen de dumpingen. 
 
9 APRIL 1982 
Hoewel niet de meest geslaagde, is het No Nukes festival weldegelijk 
een actie tegen kernenergie. Het festival in de Irenehal in Utrecht had 
een uitzonderlijke line-up met grote namen. Daar was dan ook meer 
opgelet dan op de politieke betrokkenheid van de artiesten of de 
affiniteit met de strijd tegen kernenergie. Zowel Adrian Borland (The 
Sound) als Dave Edmunds roepen (beide al behoorlijk dronken) dat 
ze niks hebben met de strijd tegen kernenergie. Er komen zo’n 10.000 
mensen op het concert (wat geld moet genereren voor de strijd tegen 
kernenergie) af . 
 
9 APRIL 1982 
Op dezelfde dag als het No Nukes festival, organiseert het regionale 
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comité ‘Geen Vrede met Kernenergie’ een Paas-demonstratie bij Urenco in Almelo met een fakkeloptocht 
langs de fabrieken. Ondanks de ‘concurrentie’ van No Nukes en het regionale karakter, doen ruim 1500 
mensen mee aan het protest en treedt Herman Finkers op tijdens de manifestatie voorafgaand aan de 
protesttocht. Het zal (in elk geval voor een paar jaar) een traditie worden met Pasen. 
 
17 APRIL 1982 
In Arnhem wordt een manifestatie gehouden rond het KEMA-afval 
probleem. De maandag erna wordt begonnen met het afgraven van 
het radioactief afval, in de tientallen jaren daarvoor begraven op het 
KEMA-terrein. Enkele honderden mensen luisteren naar speeches 
en muziek in Musis Sacrum. De groepen vinden weliswaar dat het 
afval van het KEMA-terrein weg moet, maar vinden de plannen om 
het afval in zee te dumpen belachelijk en kondigen nu al acties aan. 
 
23 MEI 1982  
Bij het Energie Centrum Nederland in Petten wordt een 
manifestatie gehouden tegen de voorgenomen dumping van 
radioactief afval in zee. 500 mensen zijn aanwezig. De lijn van de 
voorgaande jaren zet zich door: minder mensen op de demonstraties 
en manifestaties vooraf, maar meer mensen die zich bezig houden 
met directe acties tijdens de transporten naar de haven.  
 
1 JUNI 1982 
De hoofdpoort van de IRI, de reactor op het terrein van de 
universiteit in Delft wordt ’s morgens vroeg met een dikke ketting afgesloten en verder worden sloten dicht 
gekit met lijm. Ongeveer 15 mensen van de Basisgroep Delft en het Antinucleair Front. Om de portiers af te 
leiden worden rookbommen afgestoken en spandoeken opgehangen. Helaas is de poort na een half uur al 
weer open. De actievoerders schrijven onder andere dat de IRI “misschien voor wetenschappers wel 
interessant, maar voor de samenleving niet relevant” is. 
 
2 JULI 1982  
Een vijftigtal activisten/es onderschept een transport 
met radioactief afval van de KEMA in Arnhem naar 
het ECN-terrein. Vlak voor het terrein in Petten wordt 
de vrachtwagen geblokkeerd en worden de rem- en 
brandstofleidingen kapot getrokken. Nadat de 
leidingen hersteld zijn, worden de demonstranten/es 
van de weg gesleept. De KEMA is bezig om het op 
haar eigen terrein begraven radioactief afval op te 
graven. Al het afval en de besmette grond wordt 
vervoerd naar de ECN, waar het opgeslagen wordt tot 
dat het in zee gedumpt zal worden.  
 

16 JULI 1982  
Voor de poort van de KEMA in Arnhem 
wordt 400 kilo rotte vis gedumpt. Dit als 
protest tegen het feit dat het radioactieve 
afval, dat op het terrein opgegraven wordt, in 
zee gedumpt gaat worden. Dumpen "is 
funest voor de zeeflora en -fauna, maar ook 
voor de rest van het milieu en dus 
uiteindelijk voor de mens". Ook Neptunus is 
weer aanwezig 
 
JULI / AUGUSTUS 1982  
De Karavaan tegen Kernenergie trekt door 
het land. In een grote circustent doet een 
groep van 70-80 medewerkers een aantal 
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belangrijke vakantie plaatsen aan: Kaatsheuvel, Cadzand-bad, Biddinghuizen, Gasselte en Eibergen. Een 
cultureel kinderprogramma doet enkele duizenden kinderen en ouders naar het festival komen. Op deze 
manier wordt er inhoudelijke informatie over kernenergie en alternatieven verspreidt en wordt er 
gediscussieerd. Hoewel er van tevoren veel sceptische geluiden kwamen vanuit de AKB, maar de algemene 
indruk was dat het minder vrijblijvend was als gedacht en verwacht.  
 
7 AUGUSTUS 1982  
De tweede anti-dumpingsdemonstratie dit jaar. Omdat het dumpingsschip deze keer uit Den Helder zal 
vertrekken en niet uit IJmuiden zoals de vorige jaren, is ook daar deze demonstratie. Net als in Petten, 
enkele maanden geleden, nemen ook hier ruim 500 mensen deel. De transporten van het afval zullen op 31 
augustus plaats vinden, zo is aangekondigd.  
 
20 AUGUSTUS 1982  
Om de "geweldsspiraal te doorbreken", besluit de 
Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, Roel de 
Wit, dat de transporten van het radioactief afval van 
Petten naar Den Helder in 't geniep anderhalve week vóór 
de geplande datum plaats zullen vinden. Zelfs de ME'ers 
die de transporten moeten begeleiden, krijgen te horen dat 
het om een oefening gaat. Toch zijn er in Den Helder al 
snel demonstranten/es aanwezig. Daar wordt de in de  
haast gevormde blokkades gewelddadig door de 
marechaussee ontruimd. Hierbij valt een vrouw van een 
zes meter hoog talud en raakt ernstig gewond. Terwijl 
actievoerend Nederland wakker gebeld wordt, wordt het 
grootste gedeelte van het afval vrijwel ongestoord 
vervoerd. Roel de Wit neemt deze maatregel, omdat de 
anti-dumpingsacties in '82 door de anti-kernenergie 
beweging zijn aangewezen als speerpunt en omdat hij ook 
wel in de gaten heeft dat er elk jaar sowieso al meer 
mensen aan mee doen en daarom de (terechte) indruk 
heeft, dat het wel eens zeer druk zou kunnen worden op de 
smalle wegen tussen Petten en Den Helder. De plannen 
van de anti-dumpingsgroepen, waar maanden aan gewerkt 
is, vallen in duigen. Geïmproviseerd zal er moeten 
worden. Toch zijn er 's middags zo'n 600 
blokkeerders/sters. Het optreden van de politie hangt af 
van de omstandigheden: als het donker  is 
(donderdagnacht en vrijdagavond) zeer hard en 
onbeschoft en overdag als er meer pers aanwezig is, veel 

minder 
gewelddadig. 
Verder zijn er bij 
Petten rechtse 
demonstranten met 
T-shirts, waarop 
de tekst: 
'Demonstranten 
zijn we zat'. De 
aanvoerder van 
deze club is 
campinghouder 
Franssen. Ze 
proberen 
demonstranten/es 
te isoleren en in 
elkaar te slaan of 
in het water te 

 37



gooien. Dit lukt nauwelijks omdat iedereen zeer attent is en elkaar goed in de gaten houdt. De ME gebruikt 
bij het opruimen van de blokkades de zgn. opbrengstokjes. Een vierkante stok van 37,6 cm lang en 2 cm 
dik. Ze steken die, met de armen gekruist, achter de hiel van iemand in een zitblokkade en slepen ze zo 
weg; een zeer pijnlijke ervaring. Roel de Wit uit 's avonds op het NOS-journaal zijn tevredenheid met deze 
militaire operatie. De vervroeging van de transporten is echter zo geheim gehouden, dat de plaatselijke 
overheden nergens van weten en dat er in het ziekenhuis in Den Helder niet eens een arts aanwezig is, als 
daar de zwaargewonde vrouw (gebroken lendenwervels) binnen gebracht wordt. Het tevreden gezicht van 
De Wit zal de komende dagen toch wel enigszins nadenkend worden.  
 
21 AUGUSTUS 1982  
Als protest tegen de vergunning die Ineke Lambers-Hacquebard (D'66 en staatssecretaris) verleende aan het 
ECN, voor het dumpen van het radioactieve afval, worden bij haar thuis in Opende, vaten met giftig 
chemisch afval in de tuin gedumpt. Dit alles onder het motto: "Als dumpen zo gemakkelijk gaat...".  
 
23 AUGUSTUS 1982  
Van Santen Transport is één van de bedrijven die bij de dumpingen het afval van het ECN naar Den Helder 
heeft vervoerd. In de nacht van 22 op 23 augustus wordt het bedrijf, dat gevestigd is in Haarlem, bezocht: 
van 29 vrachtwagens worden de banden kapot geprikt en er worden leuzen gekalkt. Uit de persverklaring: 
"Dit alles terwijl meneer Van Santen (schoft) 50 meter verderop van een verdiende nachtrust lag te 
genieten. De grijns op zijn gluiperige gezicht zal ondertussen wel verdwenen zijn. Van Santen doet ieder 
jaar weer mee aan de dumping en strijkt er z'n vette premies op. Ja kan daar niet vaak genoeg op bezoek 
gaan. Geen dumping meer, hé meneer Van Santen? En ook niet op land en ook niet in de zoutkoepels". 
 
25 AUGUSTUS 1982  
Het hoofdkantoor van het ECN in Den Haag is aan de beurt in het kader van 'Geen Dumping 83'. Omdat het 
een zo voor de hand liggend actieobject is en de kans op bewaking vrij groot, wordt gekozen voor een 
geluidloze actie: plakken, verven, lijmen, rotte eieren door de brievenbus, etc. Verder wordt er een 
losgeknipte beddespiraal voor de deur gezet met de tekst: "De geweldsspiraal terug gebracht".  
 
27 AUGUSTUS 1982  
Het bijkantoor in Rotterdam van rederij Wagenborg, die het dumpschip 'De Scheldeborg' de zee op stuurt, 
wordt door 12 mensen bezet. Zij eisen dat het schip terug geroepen wordt en dat Wagenborg in de toekomst 
nooit meer zal meewerken aan het dumpen van atoomafval. De eisen worden afgewezen en na enige uren 
gaat de politie tot ontruiming over. Die verloopt heel rustig en wordt uitgebreid door het NOS-journaal 
gefilmd en uitgezonden.  
 
28 AUGUSTUS 1982  
Vrijdagnacht: twee auto's volgeladen met verf, rotte eieren, vissen en lijm, het bekende materiaal. Op naar 
IJmond Transport. Dat is een overkoepelende organisatie (Van Santen valt er bijvoorbeeld ook onder) en 
verdiend aan de afvaltransporten. In 4 minuten is de gevel vrolijk gekleurd, de ramen volgeplakt en de 
stank in de hal ondragelijk. Tegelijkertijd wordt er een brief gepost naar het ECN, de vakbonden, Den 
Haag, etc., waarin staat dat IJmond Transport voortaan afziet van vervoer bij de dumpingen. De brief ziet er 
heel echt uit en de Schager Courant en Trouw nemen het dan ook op.  
 
30 AUGUSTUS 1982  
In het hoofdkantoor van rederij Wagenborg in Delfzijl; de eigenaar van het dumpschip 'De Scheldeborg', 
wordt ingebroken. De hele inventaris van een aantal kantoren wordt vernield: afbijtmiddel in de computers, 
leuzen kalken, verf op en in apparatuur, etc. De schade is groot. Uit de persverklaring: "Schade toebrengen, 
vernielen en sabotage is een onderdeel geworden van de strijd tegen kernenergie. Schaadt het niet, dan 
baat het niet! Bedrijven die bunkers gaan bouwen voor tijdelijke opslag op land, of die bv boortorens gaan 
plaatsen bij zoutkoepels, die bedrijven kunnen rekenen op onze vernielzucht. En reken maar dat het leuk is 
om te vernielen!"  
 
30 AUGUSTUS 1982  
De Rijks Geologische Dienst in Haarlem wordt bezet door 80 vrouwen van 'De Boze Zeemeermin'. De 
RGD werkt mee aan een internationaal onderzoek naar de geschiktheid van de diepzeebodem voor opslag 
van atoomafval. Uit de persverklaring: "Om te laten zien dat we niet in het 'wegstoppen van radioactiviteit' 
geloven, hebben we het gebouw van deze dienst in Haarlem bezet. Het doen van onderzoek naar 
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zogenaamde oplossingen voor het  
afvalprobleem rechtvaardigt alleen 
maar de heilloze voortgang van de 
produktie van kernenergie en  
kernwapens". Twaalf vrouwen 
worden, volstrekt willekeurig, 
meegenomen naar het bureau en één 
wordt er opgepakt wegens het 
schilderen van een leus op een ME-
bus. Iedereen wordt aan het eind van 
de middag weer vrijgelaten.  
 
31 AUGUSTUS 1982  
Duizend mensen demonstreren in Amsterdam tegen de dumpingen. De opkomst is groot, gezien de korte 
voorbereidingstijd en minimale aankondiging. In tegenstelling tot de verwachtingen, een gezellige 
wandeling van de basisgroepen, wordt het een volwassen demonstratie met sprekers aan het eind. Na de 
demonstratie gaan een aantal mensen naar Krasnapolsky, waar een verkiezingsbijeenkomst van het CDA 
plaats vindt. Er wordt gezongen: "Dump het CDA, dump de bijbel; geen atoomafval in zee!"  
 
3 SEPTEMBER 1982  
Dertig antikernenergie activisten/es bezetten de kamer van de Commissaris van de Koningin in Noord-
Holland in het provinciehuis in Haarlem. Na drie uur op z'n kamer te hebben gezeten, wordt er een 
verklaring voorgelezen. De onderhandelingen met Roel de Wit leveren niets op dan wat aardige, 
begrijpende edoch geslepen taal. Na het gesprek verlaat iedereen vrijwillig het gebouw. Buiten is er nog een 
felle charge, omdat er een leus geverfd wordt. Tijdens de bezetting zijn er geheime notulen van de 
voorbereidende vergaderingen over de dumpings-operatie gevonden en gefotografeerd. De papieren 
onthullen veel over de militaire manier van denken die uiteindelijk geleid heeft tot die slinkse geheime 
operatie: het vervroegen van de transporten.  
Het meest schokkend is de discussie die tijdens het opstellen van het draaiboek woedt, over de bevoegdheid 
van de politie om in gevaarlijke situaties te schieten. De politie is niet gelukkig met de beperkte 
mogelijkheden die zij heeft om het vuur op een menigte te openen. Zij wil meer bevoegdheden hebben, 
minder remmen die het vuurwapengebruik tegen moeten gaan. Bijna de gehele vergadering is het met ze 
eens! Alleen de ambtenaar van Binnenlandse Zaken blijft op de lijn van het Ministerie. De vergadering 
wordt dan ook door de minister stevig op de vingers getikt: de politie mag pas schieten als "er een 
levensbedreigende situatie is én als de dader te individualiseren is". De discussie gaat ook over het inzetten 
van traangas; het ontruimen van de blokkades mag niet te lang duren. Men verwacht 1800 á 1900 ME'ers 
nodig te hebben voor de gehele dumpings-operatie. Door de truc van De Wit, vervroeging van de 
transporten, zijn dat er wat minder geworden. De acties echter, zijn alleen maar heviger en ongrijpbaarder 
geworden. 
 
5 SEPTEMBER 1982  
'Geen Dumping 83' slaat opnieuw toe. Dit keer bij het transportbedrijf Boudesteyn in Beverwijk. Vijf 
vrachtwagens branden helemaal uit. Boudesteyn was betrokken bij het vervoeren van het afval van Petten 
naar Den Helder. Uit de persverklaring: "Want het gaat niet alleen om dumpen in zee, niet alleen om het 
probleem nucleair-afval; we willen geen kernenergie. Protesteren tegen de dumpingen is protesteren tegen 
kernenergie en vechten tegen de machthebbers die ons daar mee opzadelen".  
 
6 SEPTEMBER 1982  
Opnieuw een actie bij het huis van Ineke Lambers-Hacquebard, omdat ze de vergunning verleende voor de 
dumpingen. Deze keer worden de muren van haar woning versierd door leuzen tegen de dumpingen en 
kernenergie in het algemeen.  
 
4 OKTOBER 1982  
De poort voor het bouwverkeer voor het afvalgebouw van de kerncentrale in Borssele, wordt een uur lang 
geblokkeerd door de actiegroep 'Stop Borssele'. De bouwvakkers stuiten op een berg afval en een door 
zware kettingen afgesloten poort. Om duidelijk te maken dat het niet om de werknemers persoonlijk gaat, 
krijgt iedereen koffie en koek aangeboden door de actievoerders/sters.  
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29 NOVEMBER 1982  
Ongeveer 100 activisten/es bezetten het Belgische consulaat in Nijmegen, omdat (uit het omstanders-
stencil): "op 5 november er een ongeluk gebeurd is in de kerncentrale in Tihange aan de Maas, vlak bij 
Luik en Maastricht. De Belgische en Nederlandse overheid hebben de ernst van het ongeluk verzwegen. (...) 
Terwijl het er om gaat dat delen van België en Nederland nu opgescheept zitten met radioactieve lucht, 
radioactieve groente,  radioactief Maaswater, waarvan in Nederland 5 miljoen mensen afhankelijk zijn 
voor hun drinkwater. De overheden en kranten doen er niets aan om er zelf achter te komen wat er aan de 
hand is en zijn er alleen maar op gericht om de bevolking rustig te houden. Het kernenergieprogramma 
moet kunnen doorgaan". Het ongeluk was een lek in het primaire-koelsysteem waardoor 60.000 liter 
radioactief water weg liep. Het water wordt later geloosd in de Maas. Na een uur bellen met de 
verantwoordelijke instanties in België en Nederland wordt de bezetting opgeheven.  
 
11 DECEMBER 1982  

Als blijkt dat het dumpen in zee van 
radioactief afval door het enorme 
verzet niet meer mogelijk is, wordt 
besloten het op land op te slaan. Maar 
de plaats voor deze tijdelijke opslag 
wordt een probleem. Veel mogelijke 
steden worden genoemd, maar Velsen 
wordt plotseling de belangrijkste 
kandidaat. Ongeveer 2000 Velsenaren 
demonstreren tegen deze plannen, 
terwijl een voorlichtingsbijeenkomst 
van het ministerie van VROM 
(Volksgezondheid, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer) verstoort 
wordt. Het moet duidelijk worden dat 
ook opslag op land niet getolereerd 
wordt, zolang men door gaat met het 
produceren van kernafval.  
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1983 
 
6 JANUARI 1983  
Ruim 100 mensen blokkeren de Velsertunnel in Velsen een uur. De meeste demonstranten/es beëindigen de 
blokkade als de politie verschijnt, de rest wordt van de weg gesleept. Er worden geen arrestaties verricht. 
De actie is een protest tegen de mogelijke opslag van kernafval in Velsen.  
 
16 JANUARI 1983  
Opnieuw een demonstratie tegen de plannen om het radioactief afval, dat niet meer in zee gedumpt zal 
worden, in Velsen op te slaan. Ruim 2500 mensen nemen aan deze demonstratie deel. Na afloop is er nog 
een manifestatie in een cultureel-centrum waar 500 mensen aanwezig zijn.  
 
28 JANUARI 1983  
Onderwijsinstellingen in de gemeente Velsen krijgen een brief van het Provinciaal Militair Commando van 
de strijdkrachten in Noord-Holland, ondertekend door de majoor der fuseliers A. Vos. In die brief wordt de 
directies van de scholen meegedeeld, dat hun schoolgebouw mogelijk gevorderd wordt in verband met 
eventuele ordeverstoringen rond de opslag van radioactief afval in de gemeente. Schoolbesturen wenden 
zich verontrust tot de gemeente. De brief blijkt vals. Het briefhoofd en de ondertekening zijn waarschijnlijk 
buitgemaakt bij een Onkruit-actie bij het PMC in Amsterdam in mei 1981.  
 
17 FEBRUARI 1983  
De COVRA (Commissie Overweging Verwijdering Radioactief Afval) heeft een hoorzitting in Velsen 
gepland, om wat propaganda te kunnen spuien over die opslag. Ongeveer 60 mensen bezetten enige uren de 
zaal in het cultureel-centrum, waardoor de hoorzitting niet door kan gaan. Wel is er later nog een besloten 
zitting, waar met name de gemeente Velsen haar bezwaren naar voren brengt.  
 
26 FEBRUARI 1983  
'Niet oplappen, maar opdoeken'. Onder dit motto is er een demonstratie in Arnhem tegen de reparatie van 
de kerncentrale in Dodewaard. De demonstratie is in Arnhem bij het terrein van de Arnhemse Instellingen 
(SEP, KEMA, etc.) een machtig bolwerk van de atoomlobby én de plaats waar de directie van de 
kerncentrale zetelt. De 
reparatie waar de 
protesten zich vooral 
tegen richten, behelst het 
vervangen van een 
koelwaterinlaat aan het 
reactorvat, een zeer 
moeilijke, dure en 
gevaarlijke operatie. De 
plek is zó radioactief 
besmet dat de reparatie 
op afstand moet 
gebeuren. De centrale ligt 
er drie maanden voor stil.  
1500 mensen blokkeren 
enige tijd de hoofdpoort 
van de KEMA en dringen 
door tot op het terrein, waar ze worden tegen gehouden door agenten met honden. Na afloop is er een 
manifestatie in de Stokvishal waar het startsein wordt gegeven voor het weigeren van een deel van de 
elektriciteitsrekening, om de maatschappijen onder druk te zetten hun aandelen in de GKN te verkopen en 
te stoppen met kernenergie. 
 
26 FEBRUARI 1983  
De loodsen op het industrieterrein in Velsen-Noord die gebruikt gaan moeten worden voor de opslag van 
laag- en middelradioactief afval, worden door ongeveer 120 mensen bezet. Eigenlijk had het een week 
eerder plaats moeten vinden, maar dat was uitgelekt: 100 ME'ers die het terrein bezetten en politieboten op 
het Noordzee-kanaal, maar geen actievoerders/sters te zien. Nu geen politie, maar wel actievoerders/sters. 
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Vier uur lang wordt de loods bezet, de 
tuinders uit de buurt komen met koffie, er 
wordt gevoetbald en veel omwonenden komen 
een kijkje nemen. 
 
26 FEBRUARI 1983  
Ook op dezelfde dag een demonstratie in Zijpe 
tegen de mogelijkheid dat het kernafval op het 
ECN terrein blijft opgeslagen, nu het niet meer 
in zee gedumpt kan worden en ook opslag op 
land stuit op fel verzet van de (plaatselijke) 
bevolking. Tweehonderd mensen doen aan de 
demonstratie mee. Ruim 3/4 van de bevolking 
van de gemeente heeft haar handtekening 

gezet tegen deze  mogelijkheid.  
 
? MAART 1983  
De papieren over de splijtstofwisseling van de kerncentrale in Borssele worden gestolen. Ze liggen in de 
auto van 2 IAEA-inspecteurs die, na de controles een rondrit maken over Walcheren en in Middelburg 
ontdekken dat de koffer met papieren uit de auto verdwenen is. De diefstal wordt pas in juli bij de politie 
gemeld en lekt in september uit. Men heeft het niet in de openbaarheid willen brengen, omdat het toch maar 
om papieren gaat die voor onbevoegden geen waarde hebben.  
 
28 MAART 1983  
In de tuin van minister Winsemius (VROM) wordt een tijdelijke opslagplaats voor radioactief afval 
gegraven; vaten worden gedumpt als protest tegen de mogelijke opslag in Petten. In de buurt worden 
folders uitgedeeld, met de mededeling dat de tuin gekozen is als tijdelijke opslagplaats.  
 
29 MAART 1983  
Een groep van 60 mensen bezet de raadzaal van de gemeente Zijpe. Daarmee dwingen ze de burgemeester 
om de raadsvergadering, waarin het voorstel om op het ECN-terrein tijdelijk radioactief afval op te slaan, 
behandeld zou worden, af te lasten. Nadat er een verklaring is voorgelezen, waarin de bezwaren tegen het 
plan 5 á 10 jaar het afval in Petten op te slaan, nog weer eens uitvoerig uit de doeken is gedaan, verlaten de 
bezetters/sters vrijwillig het gemeentehuis. Twee dagen later 
gaat de gemeenteraad alsnog akkoord met het voorstel.  
 
3 APRIL 1983  
Op tweede paasdag wordt er een grote 
manifestatie/demonstratie georganiseerd onder de leus 'Geen 
Vrede Met Kernenergie'. Deze leus moet de  verwevenheid 
tussen kernenergie en kernwapens duidelijk maken. Het geheel 
vindt plaats in Almelo. Vanaf 's middags is er manifestatie met 
muziek, sprekers/sters, groepenmarkt en een presentatie van 
bedrijven die milieuvriendelijk werken. 's Avonds is er een 
fakkeloptocht naar de UCN, waar ruim 3000 mensen aan mee 
doen. Daarna is er nog een nachtwake van enkele  tientallen 
mensen. Arjan van Vaassen van het organiserend comité: 
"Omdat Urenco uranium betrekt uit de Rössing-mijn in 
Namibië, ondersteunt dit deels Nederlandse bedrijf de illegale 
aanwezigheid van Zuid-Afrika in Namibië". 
 
25 JUNI 1983  
Een demonstratie tegen kernenergie en radioactief afval, georganiseerd door het Noord-Hollands overleg, 
een samenwerkingsverband tussen energiecomités en  basisgroepen, trekt in Alkmaar 300 mensen.  
 
11 JULI 1983  
Omdat Groot-Brittannië door gaat met het in zee dumpen van radioactief afval (in 1983: 150.000 curies), 
wordt het Britse consulaat in Amsterdam met een bezoek vereerd. terwijl buiten de rotte vis op de stoep 
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wordt gegooid, is er binnen een bezetting. Als de politiemacht zo groot is geworden dat ze getalsmatig in de 
meerderheid zijn, wordt de bezetting opgeheven.  
 
27 OKTOBER 1983 
In samenwerking met de PZEM wordt door de ingenieursverenigingen KIVI en NIRIA in de Middelburgse 
schouwburg een symposium georganiseerd “Tien jaar kernenergie in Borssele’, hetgeen, natuurlijk, een 
promotiedag voor kernenergie blijkt te zijn. Voor de schouwburg moeten de bezoekers door een haag van 
kernenergietegenstanders. Binnen komen kan alleen met een uitnodiging op naam en in de zaal is 
ruimschoots geüniformeerde politie aanwezig. Een ‘onderonsje’ van de atoomlobby onder politiebewaking, 
dat komt ze nog steeds bekend voor. 
 
30 NOVEMBER 1983  
Twee keer per week rijden er transporten (3 á 4 vrachtwagens) met UF6 van Rotterdam naar de UCN in 
Almelo. Uraniumhexafluoride (UF6) is een licht  radioactief, maar zeer giftig, gas. Om uranium te kunnen 
verrijken door middel van ultracentrifuge zoals in Almelo gebeurt, moet het een gas zijn. De transporten 
komen uit Springfields (Groot-Brittannië) en het uranium komt voor een deel uit Namibië.  
Na veel onderzoek en posten is er enige regelmaat in deze transporten ontdekt: ze rijden meestal op dinsdag 
en donderdag. Al eerder is een actie gepland, maar die ging bij gebrek aan een UF6-transport niet door. 
Maar deze donderdag lukt het wel. Door in de Engelse haven te posten is er de zekerheid dat de 
vrachtwagens inderdaad op de passagiers(!)-boot gaan. Na een telefoontje naar Nederland, wordt op 2 
verschillende plaatsen verzameld. De eerste blokkade is op de E-8 bij Apeldoorn. Het stoppen van het 
transport lukt door met een aantal busjes naast elkaar op de afgesproken plek langzaam af te remmen, 
waardoor er een file ontstaat met daarin de 3 vrachtwagens UF6. Ongeveer 80 mensen stormen op de auto's 
af, maar omdat lang niet iedereen weet hoe ze er uit zien, gaan er groepjes voor willekeurige vrachtauto's 
zitten. Deze onvolkomenheid lost zicht echter vanzelf op. Een politie-porsche (het transport wordt niet door 
politie begeleid) is zeer snel ter plaatse en één rijstrook wordt vrijgemaakt waardoor de file zich langzaam 

weer oplost. Als er na lang wachten 
genoeg politie is, begint men met het 
ontruimen. Eerst sleept men iedereen 
weg, maar als dat onbegonnen werk 
blijkt (iedereen sluit achteraan aan) 
vallen er wat rake klappen. Na enige tijd 
kan het transport, nu wel door politie 
begeleid, verder rijden. In Almelo, vlak 
voor de UCN, wacht de tweede groep 
die aangevuld wordt met mensen uit de 
Apeldoorn-blokkade. Deze blokkade 
wordt direct zeer hardhandig door de 
ME ontruimd. De publiciteit die de actie 
krijgt is kwantitatief veel, maar 
kwalitatief slecht; niemand van de pers 
heeft de moeite genomen om de 

brochure die aan hen opgestuurd was, door te lezen, zodat het onduidelijk blijft wat UF6 is. Dat veranderd 
een half jaar later als de Mont Louis met aan boord containers UF6, na een aanvaring op de Noordzee zinkt. 
De blokkade actie is de eerste actie van de basisgroepen onder de nieuwe naam: Basisgroepen tegen 
Kerngeweld en Militarisme. 
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1984 
 
18 JANUARI 1984  
Ruim 100 mensen demonstreren in Leeuwarden tegen de deelname van het Provinciaal Elektriciteit Bedrijf 
(PEB) in de Gemeenschappelijk Kernenergiecentrale Nederland (Dodewaard). De demonstratie gaat vooraf 
aan een proces tegen de provincie Friesland. In dat proces wordt geëist dat er een fonds komt, waar 
iedereen 2,7% van de elektriciteitsrekening (het percentage aandelen van het PEB in de GKN) mag storten. 
De uitspraak van het Gerechtshof op 22-2 gaat niet in op deze eis, 
omdat ze de provincie (die contractueel verplicht is atoomstroom af te 
nemen) niet in de problemen wil werken.  
 
29 MAART 1984  
Op het terrein van de KEMA in Arnhem wordt de 
aandeelhoudersvergadering van de GKN gehouden. Zo'n 30 mensen 
versperren de hoofdpoort door op de rijweg te gaan liggen. De 
aandeelhouders en commissarissen nemen een andere poort. De 
actievoerders/-sters eisen sluiting en een zo spoedig mogelijke 
ontmanteling van de kerncentrale in Dodewaard. Doel is ook om de 
giroblauw-actie ('t moeilijk of gedeeltelijk betalen van de 
elektriciteitsrekening) nieuw leven in te blazen. 
 
21 APRIL 1984  
De tweede uitvoering van 'Geen Vrede Met Kernenergie' bij de Ultra 
Centrifugefabriek Nederland in Almelo. Net als vorig jaar toont het de 
verwevenheid tussen kernenergie en kernwapens aan. 's Middags zijn er toespraken die vooral in gaan op 
het verband tussen kernwapens en het verrijken van uranium. 's Avonds is er een fakkeloptocht met 
ongeveer 1700 deelnemers/sters.  

 
15 MEI 1984 
Rotterdamse anti-kernenergie-groepen protesteren 
in de haven tegen het vervoer van radioactieve 
stoffen. Uit onderzoek van de AKB is gebleken dat 
UF6 (Uraniumhexafluoride) voor de 
verrijkingsfabriek in Almelo meerdere keren per 
week op een personen ferry van en naar Engeland 
vervoerd wordt. Mensen die met de veerboot 
reizen worden op de hoogte gesteld van de risico’s 
van deze transporten. 
 

25 JULI 1984  
"Wij veroordelen deze misselijke streek, waarmee wordt getracht 
toeristen en inwoners in paniek te brengen". Dit is de eerste reactie 
van het provinciebestuur in Zeeland. Waar gaat het over? Op de 
toegangswegen naar de stranden van de Westerschelde, zijn officieel 
lijkende pamfletten, met het briefhoofd van de provincie, opgehangen. 
Op die pamfletten staat dat het een ieder wordt afgeraden te gaan 
zwemmen, omdat het water mogelijk radioactief besmet is door een 
technische storing in de kerncentrale van Borssele. Vooral veel 
toeristen gaan na het lezen van deze waarschuwing terug.  
 
22 SEPTEMBER 1984  
Nadat er een aantal jaren geen grote manifestaties cq. demonstraties 
van de anti-kernenergie beweging zijn geweest, is deze in Emmeloord 
weer de eerste. Alhoewel de Brede Maatschappelijke Discussie 
duidelijk maakt dat een meerderheid tegen kernenergie is, is het ook 
al bekend dat het kabinet Lubbers-I toch van plan is nieuwe 
kerncentrales te bouwen. Tegen deze plannen is er een nieuw 
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samenwerkingsverband ontstaan van allerlei milieu-, anti-kernenergiegroepen en politieke partijen. Eén van 
de eerste daden van dit Landelijk Platform tegen Kernenergie is het, in samenwerking met de plaatselijke 
groepen, organiseren van deze manifestatie. Emmeloord is één van de mogelijke vestigingsplaatsen voor 
kerncentrales. Op de manifestatie, met een nogal reünieachtige sfeer, komen ruim 7000 mensen. Veel 
minder dan begroot, zodat er een flinke schuld overblijft.  
 
20 OKTOBER 1984  

Een estafette tussen de kerncentrale in Dodewaard en de kweekreactor 
in Kalkar, onder de titel 'Kalkar (s)loop, breekijzers tegen kernenergie', 
georganiseerd door de Energiewinkel in Nijmegen. Ruim 100 mensen 
kijken toe, of lopen even mee. In Kalkar wordt er een deur geforceerd 
met breekijzers van piepschuim.  
 
9 NOVEMBER 1984  
Voor het eerst sinds bijna 3 jaar weer een actie bij de kerncentrale in 
Dodewaard. Ongeveer 80 mensen blokkeren de toegang. Het is de 
eerste uit en rij geplande acties die het weer mogelijk moeten maken om 
massaal en aangekondigd te kunnen actievoeren in het Betuwse, nadat 
het tot 'verboden-demonstratie-gebied' was verklaard door burgemeester 
Goldberg en rechtse knokploegen na de massale actie in september '81.  
Doelstelling van de actie nu is dan ook een snelle, flitsende, 'zachte' 
blokkade, die vooral niet uitgelekt zou moeten zijn. Niet het aantal 
mensen is bepalend, maar de publiciteit die, zo hoopt men, de AKB, en 
dan vooral de 'ingeslapen' activisten/es, weer nieuw leven in moet 
blazen. De publiciteit is zeer goed te noemen, zelf iets té enthousiast: de 
VPRO-radio roept om 1 uur al om dat ze "om drie uur komen met een 

live-verslag van een actie in Dodewaard". Gelukkig (?) luistert de Betuwse politie blijkbaar niet naar de 
VPRO. De ploegenwisseling van de centrale wordt enkele uren opgehouden en de ontruiming verloopt 
redelijk rustig. De reacties uit de AKB zijn zeer enthousiast. 
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1985 
 
3 JANUARI 1985  
Er wordt een bomaanslag gepleegd op een onderstation voor het elektriciteitstransport bij Medemblik in 
Noord-Holland. Via een ontluchtingskoker van het toilet worden 'behoorlijk zware explosieven' (volgens de 
Explosieven Opruimings Dienst) naar binnen gegooid. De binnenmuren en een buitendeur worden door de 
explosie weggeblazen en de eigen stroom- en verwarmingsinstallatie worden zwaar beschadigd. Omdat de 
aanslag door niemand opgeëist wordt, doet het elektriciteitsbedrijf het af als een uit de hand gelopen 
nieuwjaarsgrap door 'kwajongens', al zijn ze er zelf toch ook niet echt van overtuigd.  
 
12 JANUARI 1985  
Meteen de dag na het kabinetsbesluit om er 'minstens' twee kerncentrales bij te bouwen, is er al een 
demonstratie in Borssele. Ongeveer 150 mensen steken bij de kerncentrale vuurwerk af, als symbool van 
wat de voorstanders te wachten staat als ze de plannen door willen zetten. 
 
22 JANUARI 1985  
Een snel reagerende portier is er de oorzaak van dat ongeveer 55 
mensen die de kernenergieafdeling van het ministerie van 
Economische Zaken willen bezetten, niet verder komen dan de hal. 
De draaideur waar ze door heen moeten is door de sprintende 
portier op slot gedaan. Er wordt nog wel geprobeerd die deur te 
forceren, maar ondertussen heeft de portier tijd om de andere kant te 
barricaderen en ook de politie is al snel aanwezig. De bezetting had 
een reactie moeten zijn op het kabinetsbesluit over de bouw van 
nieuwe kerncentrales. Na een half uur is er genoeg politie en 
ontruimen ze de hal. Niemand wordt gearresteerd.  
 
22 JANUARI 1985  
Omdat de bezetting van het ministerie van E.Z. niet helemaal gelukt 
is, wordt er door dezelfde groep een paar uur later een bezetting 
uitgevoerd bij het kantoor van het Energie Centrum Nederland 
(Petten), dat ook in Den Haag is gevestigd. Deze lukt wel en tevens 
worden er een aantal papieren 'gevonden', die echter niets bijzonders bevatten. Aangezien alle deuren op 
slot zijn gedaan, moet de politie via een raam naar binnen. Ook hier geen arrestaties.  
 
25 JANUARI 1985  
"Het succes van het politieoptreden was volledig gelegen in het verrassingseffect. De gehele nacht zat de 
ME geconsigneerd in busjes op 20 km afstand van de centrale. Met 10 man extra personeel van de 
Rijkspolitie is afgelopen nacht rond de centrale gesurveilleerd. Ook bevond zich 17 man Rijkspolitie op het 
terrein van de centrale zelf". Aldus burgemeester Goldberg van Dodewaard in de Telegraaf onder de 
dreigende kop: 'Dodewaard bestormd'.  
Nadat de eerste poging om weer 'voet aan wal' in  Dodewaard te krijgen goed gelukt is (de blokkade op 9 
november '84), gaat er een groepje bezig om de volgende fase voor te bereiden. Deze zal een stap verder 
moeten gaan dan een blokkade: een terreinbezetting. Dat is in Dodewaard niet zo gemakkelijk: ten tijde van 
de massale acties in '80 en '81 is er van het kerncentraleterrein een schier onneembaar fort gemaakt; voor 
miljoenen guldens zijn er veiligheidsmaatregelen aangebracht. Een andere moeilijkheid is het feit dat de 
centrale meestal van drie kanten omgeven is door water en de vierde zijde is alleen bereikbaar via 
kilometers baggeren door weilanden. Bij laagwater is het terrein aan nog één kant bereikbaar. Om op het 
terrein te komen, moet men door twee rijen hekken (waar honden tussen kunnen lopen), een NATO-
prikkeldraad versperring en daarvoor al over een laag hekje en door zo'n 5 meter brede strook met 
ingegraven scherpe stalen punten waar je slechts heel langzaam en voorzichtig doorheen kunt slalommen. 
Zover komen de meeste van de ruim 225 actievoerders/sters die morgen tegen zessen echter niet. De 
schijnwerpers op het terrein gaan aan en daar achter zijn de schimmen van ME'ers te ontwaren. Gelijktijdig 
komt er van achteren een groep ME'ers die de demonstranten/es insluiten: uitgelekt! 
Wat niet in de pers komt is het feit dat de ME in een boerderij zit, precies op de plek waar de groep de 
uiterwaarden in gaat. Toeval? Het is weliswaar de meest voor de hand liggende plaats, maar tot een paar 
dagen daarvoor was het de bedoeling om van de andere kant te komen. De meeste mensen hoorden pas op 
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de verzamelplekken dat het plan veranderd was. Duidelijk is dat de politie wil voorkomen dat de 
activisten/es in de gaten krijgen dat de actie is uitgelekt: de ME wordt aangevoerd in gesloten vrachtwagens 
en er is geen merkbaar toegenomen activiteit rond de centrale die nacht. Men heeft duidelijk de les van 
Volkel/Woensdrecht geleerd, waar van tevoren bekend werd gemaakt dat men van de actieplannen op de 
hoogte was (minister president Lubbers op tv!),  waardoor op het laatste moment voor een alternatieve actie 
(Volkel) gekozen werd. Informanten/infiltranten of gewoon onvoorzichtigheid? Dat blijft onduidelijk. Wel 
duidelijk is, dat de actievorm (redelijk massale geheime acties) aan een herbezinning toe is én dat de 
fasegewijze actieplannen rond de centrale in Dodewaard een geduchte vertraging op zal lopen. De derde 
fase zou, zo was de bedoeling, een openbaar aangekondigde actie moeten zijn. 
 
2 MAART 1985  
Door de Basisgroepen tegen Kerngeweld en Militarisme uit het noorden en oosten van het land, wordt een 
terreinbezetting uitgevoerd bij de UCN in Almelo. Dit ook om aan te tonen dat de actievorm, geheime 
acties met redelijk veel mensen, nog steeds mogelijk is (na het uitlekken van enkele acties). De ongeveer 70 
actievoerders/sters knippen zich een weg door een dubbele rij, elektronisch bewaakte, hekken. Dit terwijl er 
een afleidingsmanoeuvre plaats vindt aan de andere kant van het terrein, om de bewakingsdienst te 

misleiden. De demonstranten/es lopen 
over het terrein naar de hoofdpoort 
waar spandoeken worden opgehangen 
en leuzen gekalkt. Het is de bedoeling 
om na een half uur weer van het 
terrein af te gaan, maar de politie staat 
voor de in de hekken geknipte gaten 
en laat niemand er uit. Een 
demonstrant wordt door een 
politiehond gebeten bij een poging om 
toch door het gat te kruipen. Na enig 
aandringen en overleg mag iedereen 
toch het terrein verlaten. Men loopt 
naar de busjes die  een kilometer 
verderop geparkeerd staan en de pers 
is al weer op weg naar huis/redactie, 
als de inmiddels aardig gegroeide 
politiemacht alsnog de opdracht krijgt 

om zoveel mogelijk mensen te arresteren. Mensen worden in politiebusjes gesleurd, busjes worden in de 
stad achtervolgt en klemgereden. Volkomen willekeurig worden 24 mensen gearresteerd en meteen in 
verzekerde bewaring gesteld, waarna foto's en vingerafdrukken worden gemaakt. Van 17 mensen kan niet 
bewezen worden dat ze op het UCN-terrein zijn geweest en ze worden dan ook 's nachts om drie uur weer 
vrijgelaten. Zeven mensen blijven in voorarrest tot de snelrechtprocedure op 13 maart. Althans dat is de 
bedoeling. 
 
9 MAART 1985  
Omdat Borssele één van de meest voor de hand liggende locaties is voor de bouw van één of meer 
kerncentrales en tevens voor de interim-opslag van radioactief afval (50 tot 100 jaar), wordt er door ruim 
1500 mensen tegen deze plannen gedemonstreerd in Middelburg. Het is één van de grotere demonstraties in 
Zeeland tegen kernenergie, zeker omdat deze een regionale opzet heeft en er vrijwel geen mensen van 
buiten Zeeland deelnemen. 
  
13 MAART 1985  
Elf dagen na de terreinbezetting van de UCN door 70 mensen van de Basisgroepen, vindt er in Almelo een 
snelrechtprocedure plaats tegen 7 arrestanten. Daarvan heeft één er negen dagen vastgezeten en de andere 
zes, vier dagen. De officier van justitie eist 5 weken (waarvan 3 voorwaardelijk) voor openlijke 
geweldpleging. Ze worden veroordeeld wegens erfvredebreuk tot 9 dagen waarvan 5 voorwaardelijk met 
een proeftijd van 2 jaar. Drie van de zeven gaan in hoger beroep, waar het vonnis van de politierechter 
overgenomen wordt. Tijdens het proces is er een demonstratie/manifestatie. Ondanks de zeer korte 
voorbereidingstijd komen er 200 mensen op af. Na afloop van de manifestatie wordt er aan de portier van 
de UCN een dagvaarding overhandigd. Uit de verklaring van één van de arrestanten: "Verzet begint niet met 
grote woorden, maar met kleine daden".  
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27 MAART 1985  
Terwijl er in de Provinciale Staten van Gelderland een interpellatie plaats vindt over de opslag van 
radioactief afval in de provincie, komt er bij het provinciehuis een bommelding binnen, die opgeëist wordt 
door KAK (Kritische Arnhemmers tegen Kernenergie). De vergaderzaal wordt ontruimd, maar er wordt 
niets gevonden, Later wordt er in een damestoilet twee pakken griesmeel, een batterij en een verklaring 
gevonden. Twee pakken griesmeel, omdat Molly Geertsema (voorzitter van de commissie die de locatie aan 
moet wijzen voor de interim-opslag van het afval) heeft verklaart dat een griesmeelfabriek gevaarlijker is 
dan een kernafvalopslagplaats.  
 
8 APRIL 1985 
Voor de vierde keer ‘Geen Vrede met Kernenergie’ bij de verrijkingsfabriek in Almelo. Hoewel het Twents 
Energie Komitee zich inmiddels heeft opgeheven komen er toch nog ruim 700 mensen af op de 
manifestatie. Het zal het laatste jaar zijn. 
 
10 APRIL 1985  
De Commissie Geertsema gaat op tournee. Deze commissie zoekt een locatie voor de opslag van laag-, 
middel- en hoogradioactief afval. Een gedeelte van dat afval werd eerst in zee gedumpt, maar sinds 1983 
tijdelijk (5 á 10 jaar) opgeslagen bij het ECN in Petten. Het hoogactief afval komt begin jaren negentig 
terug uit de opwerkingsfabrieken van Sellafield (Windscale) en La Hague. Geertsema moet nu een plek 
zoeken waar al dat afval 50 tot 100 jaar opgeslagen kan worden, voordat het definitief opgeborgen moet 
worden. Er zijn nog 12 mogelijke plaatsen voor deze interim-opslag, die Geertsema nu per provincie gaat 
bezoeken. Het eerst is Friesland aan de beurt. Voor het provinciehuis hebben zich demonstranten/es 
verzameld om hun ongenoegen met deze plannen kenbaar te maken.  
 
16 APRIL 1985  
De commissie Geertsema bezoekt Groningen. Vijftig mensen demonstreren tegen zijn plannen en tegen zijn 
uitspraak dat griesmeel gevaarlijker is dan kernafval. Met deze uitspraak kreeg hij weliswaar de lachers op 
de hand, maar erg serieus wordt hij niet meer genomen. Overal waar hij komt wordt hij geconfronteerd met 
griesmeel. Zo ook in Groningen.  
 
19 APRIL 1985  
"Afval tegen Afval". Onder dit motto storten mensen uit de Basisgroepen tegen Kerngeweld en Militarisme 
een vrachtwagen vol afval op het plein voor het provinciehuis in Den Bosch. Over dit afval wordt een 
spandoek gelegd, met daarop de tekst: 'Brabant hup, in de atoomklup'. Ook worden er pamfletten 
uitgedeeld. Dit alles omdat Noord-Brabant opgezadeld dreigt te worden met het radioactief afval én met 
nieuwe kerncentrales op het industrieterrein Moerdijk, door een actieve lobby van onder andere de 
Commissaris van de Koningin Van Agt.  
 
1 MEI 1985  
Bij het gemeentehuis van Smallingerland, één van de 12 mogelijke plaatsen voor de interim-opslag van 
kernafval, demonstreren ruim 100 mensen als Geertsema op bezoek komt. De gemeenteraad heeft kort 
daarvoor een motie aangenomen waarin de opslag van radioactief afval onmogelijk wordt gemaakt.  
 
1 MEI 1985  
In het kader van de 'Dag tegen multinationals', een wereldwijd initiatief van vooral antimilitaristische en 
anti-imperialistische groepen, wordt in Amsterdam ook actie gevoerd bij het kantoor van Comprimo. Dit 
bedrijf is een belangrijke lobbyist voor de nieuwe kerncentrales. Het is een ingenieursbureau en een 
samenwerkingsverband van RSV, Shell, VMF en SHV. Bij het kantoor worden ruiten ingegooid.  
 
18 JUNI 1985  
Terwijl er in de Tweede Kamer gedebatteerd wordt over het kabinetsbesluit om er minstens 2 kerncentrales 
bij te bouwen, bezetten enkele mensen van de Vereniging Milieudefensie en de Basisgroepen het dak van 
een kantoor van de Provinciale Noord-Brabantse Electriciteits Maatschappij (PNEM) in Den Bosch. De 
PNEM is één van de belangrijkste ijveraars voor nieuwe kerncentrales. Van 10 tot half 1 wordt het dak 
bezet gehouden. Er wordt een spandoek goed zichtbaar aan de dakrand bevestigd, met daarop de leus: 
'Kettingaktie tegen Kernreaktie'. Iedereen verlaat vrijwillig zijn/haar hoge positie. 
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19 JUNI 1985  
Voor de villa van Van Agt wordt een lading huisvuil gestort, omdat hij ijvert voor één of meer 
kerncentrales op het industrieterrein Moerdijk.  
 
21 JUNI 1985  
Zonder twijfel de meest spraakmakende anti-kernenergie-actie 
uit de periode na Dodewaard '81, vindt plaats in de nacht van 20 
op 21 juni in Den Haag. In het ministerie van economische 
Zaken wordt ingebroken op de afdeling van 't Directoraat-
generaal voor Energie. Zes postzakken papier 'verhuizen', 
zakken vol dossiers, brieven, notulen, notities, agenda's, etc. De 
groep die de diefstal pleegt noemt zich 'De Wraak van Jhr. Mr. 
De Brauw', naar de voorzitter van de stuurgroep die de Brede 
Maatschappelijke Discussie organiseerde. De Brauw had zich 
'teleurgesteld' uitgelaten toen bleek dat het kabinet, ondanks de 
duidelijke uitslag van de BMD, van plan was om kerncentrales 
te gaan bouwen.  
Een paar dagen na de inbraak komt al de eerste  onthulling: de 
kernenergielobby pleit voor deelneming in de bouw van een 
tweede snelle kweekreactor. Als er niet snel een positief besluit 
daar over genomen wordt, zal de nucleaire industrie orders 
mislopen voor onderzoek en bouw. Hoewel het kabinet dit 
voorstel liever niet in de Tweede Kamer aan de orde stelt, een 
meerderheid is waarschijnlijk tegen, reserveren ze al wel geld 
voor een onderzoeksprogramma en zetten daarmee de Kamer 
buitenspel.  
Uit de volgende serie documenten (gepubliceerd in Bluf! 11-7) 
blijkt dat de minister van Economische Zaken Van Aardenne en 
Van Agt, de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, 
onderling al hebben besloten dat de nieuwe kerncentrales in 
Borssele en Moerdijk gebouwd zullen worden  De Vereniging 
Milieu Defensie eist naar aanleiding hiervan de heropening van 
het Kamerdebat over de bouw van nieuwe kerncentrales, omdat 
deze brief nog vóór dat debat is geschreven en goedgekeurd 

werd door 
Van Aardenne. CDA en VVD vinden de uitlatingen 
weliswaar ongelukkig, maar zien geen aanleiding in 
heropening. In hetzelfde nummer van Bluf! een 
onthulling over een 'blanco-cheque' van Van Aardenne 
aan de Hoogovens-dochter Aldel: f 500.000.000,- extra 
steun en de garantie dat de kosten van een eventuele 
sluiting door de staat betaald zullen worden. Van 
Aardenne bijt vervolgens van zich af, door het 
publiceren van de gestolen stukken een 'schandelijke 
zaak' te noemen: "Ik meen dat de kranten er goed aan 
hadden gedaan als ze dat materiaal niet gepubliceerd 
hadden (...) Het is een aansporing om meer 
Watergate's in Nederland te krijgen en dan heb je mooi 
nieuws." Hiermee te kennen gevend dat hij van nog 
meer geheimen weet die het daglicht niet kunnen 
verdragen. Ondertussen wordt door de officier van 
justitie meegedeeld dat men maatregelen overweegt 
tegen het weekblad Bluf!, omdat ze, onder de kop 
'Inbreken kan iedereen', de namen, adressen en 
vakantieperiodes publiceert van hoge ambtenaren. 
Begin '87(!) wordt de drukker van dat Bluf!-nummer 
verantwoordelijk gesteld voor die uitgave, omdat ze 
niet kunnen zeggen wie verantwoordelijk is voor het 
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desbetreffende nummer.  
Tot in het Algemeen Dagblad aan toe verschijnen  ingezonden brieven waaruit duidelijk blijkt dat de 
inbraak bij E.Z. weliswaar afgekeurd wordt, maar dat men nog veel verontrustender vindt dat er inbraken 
voor nodig zijn om geheime afspraken aan het licht te brengen. Door D'66 wordt het aftreden van Van 
Aardenne geëist, maar dat gaat niet door, al is 57% van de Nederlandse bevolking het met deze eis eens. Uit 
diezelfde enquête blijkt dat 58% tegen de bouw van nieuw kerncentrales is en maar 26% vóór.  
De derde serie onthullingen (gepubliceerd 25-8) gaan over pogingen om de inspraak procedures te 
vermijden/versnellen met de betrekking tot de bouw van kerncentrales. Daarbij wordt het duidelijk dat de 
voorlichters in het rondreizend PKB-circus (Planologische Kern Beslissing) van 2 t/m 6 september, f 1500,- 
per avond (exclusief reis- en verblijfkosten) verdienen. Hoewel Winsemius (de minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) blijk gaf van zijn ontsteltenis dat hij was 
gepasseerd in afspraken tussen staatssecretaris Van Amelsfoort en het Industrie en Havenschap Moerdijk 
over het afslaan van afval aldaar, wordt uit vertrouwelijke notities duidelijk dat hij van die afspraken wel 
degelijk op de hoogte was en dat zelfs een gedeelte van het geld (20 miljoen) van zijn ministerie afkomstig 
is.  
Verder gaan er nog onthullingen over de gasprijzenpolitiek, de aanbeveling om meer aardgas te exporteren 
omdat dat de komst van meer kerncentrales noodzakelijk maakt, en over de afspraken rond de orders voor 
de nieuwe centrales met Frankrijk, die bereid zouden zijn het afval uit Borssele en Dodewaard op te slaan. 
Die geheime contacten zijn echter door het uitstellen van de bouw in verband met Tsjernobyl (april '86) 
afgebroken, aldus een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken later.  
Door de inbraak is heel wat smerigheid boven tafel  gekomen en dat heeft de anti-kernenergie beweging 
ongetwijfeld een flinke impuls en de atoomlobby een flinke deuk opgeleverd.  
 
21 JUNI 1985  
Ruim 100 mensen demonstreren bij het provinciehuis van Noord-
Brabant in Den Bosch tegen de plannen om op het Industrieterrein 
Moerdijk één of meer kerncentrales te bouwen. Aan Van Agt 
(Commissaris van de Koningin in Noord Brabant) en de Provinciale 
Noord-Brabantse Elektriciteit Maatschappij (PNEM) worden petities 
aangeboden. De Provinciale Staten gaan toch akkoord met het 
voorstel en geven toestemming voor de bouw.  
 
21 JUNI 1985  
In de vroege morgen een felle flits en een harde knal in de Dordtse 
Kil: kortsluiting in een hoogspanningsleiding.  
Viereneenhalfjaar na de eerste publiciteit doet Verzetsfront Willy 
Wortel en de Lampjes weer van zich spreken. De Binnenlandse 
Veiligheids Dienst onderschept een video waarop wordt uitgelegd en 
voorgedaan hoe er kortsluiting kan worden veroorzaakt in 
hoogspanningsleidingen. De onderschepte video is één van de 17 
kopieën die in omloop zijn gebracht. Ook de brochure 'Sabotage in 
je vrije tijd' wordt opnieuw uitgebracht. Nijpels (VVD) eist van het 
Openbaar Ministerie dat zij stappen onderneemt tegen de 
verspreiding van en de mensen áchter de brochure en video. Behalve 
dat het O.M. dat toezegt is er nooit meer iets van vernomen. Ook van 
het verzetsfront zelf wordt weinig vernomen. Behalve de gelukte 
actie in de Dordtse Kil zijn er geen concrete aanslagen bekend geworden. De Telegraaf komt op 1 augustus 
'85 met een artikel onder de kop: 'Stroomnet in N-Brabant extra bewaakt na sabotage'. In dat artikel wordt 
geen plaats en tijd genoemd, maar wordt wel toegegeven dat het gebeurt. Ook begin '85 verzuchtte Van 
Wijk (voorlichter van de SEP) al: "Ik denk intussen dat er vaak meer loos is dan de politie wil toegeven. Er 
gebeuren vervelende dingen die niet in de publiciteit zijn gebracht en waarover ik ook nu niets zal zeggen". 
Het is dus zeer aannemelijk dat het saboteren van hoogspanningsleidingen vaak voor komt. In '81 was ook 
al bekend dat de pers geen aandacht aan deze actievorm schonk en persverklaringen belanden dan ook in de 
prullenbak van de redactie (of op een BVD-bureau).  
 
28 JUNI 1985  
Ruim 50 mensen uit BONK en de Basisgroepen bezetten de vergaderzaal van het provinciehuis in Arnhem. 
Ze overhandigen een petitie waarover eerst uitgebreid vergaderd wordt. In die petitie staat o.a. dat de 
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kerncentrale in Dodewaard dicht moet; dat er geen kernafval in de provincie opgeslagen mag worden; dat 
de KEMA moet stoppen met nucleair onderzoek; dat de fusie tussen de PGEM en de IJsselcentrale afgelast 
moet worden en dat er een proces begonnen moet worden tegen het opstarten van de kweekreactor in 
Kalkar. Na een paar uur 'vergaderen' verlaten de bezetters/sters het provinciehuis en de politie treedt niet 
op.  
 
(begin) JULI 1985 
Nucon BV is een firma die zich bezig houdt met kernenergie. Ze zijn betrokken bij de bouw van Kalkar en 
de lobby voor een extra snelle kweekreactor. “Met een aantal mensen hebben we hun duidelijk gemaakt dat 
we van hun smerige aktiviteiten niet zijn gedient. Verschillende verfbommen kleuren het gebouw wat bij”, 
aldus het persbericht van ‘De achter kleinkinderen van De Brauw’. 
 
15 JULI 1985 
De “neven en nichten van Jhr.Mr. de Brauw’ stichten brand in het kantoor van Nucon in Amsterdam, omdat 
het bedrijf betrokken is bij Kalkar en de lobby voor nieuwe kerncentrales.  
Hoewel duidelijk is dat een groet meerderheid geen kernenergie wil, is er toch een besluit van het kabinet, 
en dat is “een klap in het gezicht van diegenen die nog een sprankje hoop koesterden voor de integriteit van 
de parlementaire demokratie”. “De jarenlange strijd tegen kernenergie met alle denkbare legale middelen 
hebben we verloren,” aldus de persverklaring. “Daarom blijft er voor ons nog maar een weg open (…): Dat 
is de weg van het effektieve verzet. Wij roepen dan ook een ieder op om autonome strijdgroepen te vormen 
en toe te slaan bij instanties die ons kernenergie door de strot willen drukken”. 
 
2 SEPTEMBER 1985  
Van 2 t/m 6 september zijn er inspraakavonden voor de Planologische Kern Beslissing in de 5 mogelijke 
vestigingsplaatsen voor nieuwe kerncentrales. Dit inspraakcircus wordt gepresenteerd door Hans 
Sleeuwenhoek (óók NCRV) en in een panel zitten 6 deskundigen, waaronder Verbergh (directeur-generaal 
Energie van het ministerie van Economische Zaken), Versteeg (kernfysische dienst) en Barendrecht 
(directeur Ruimtelijke Ordening van VROM). De discussie op die avonden kan niet meer gaan over de 
vraag óf er kerncentrales gebouwd moeten worden, maar over wat de 'meest geschikte' locatie is om ze te 
bouwen. Met de BMD nog vers in het geheugen zal duidelijk worden dat men van dit soort inspraak niet 
gediend is.  
De eerste avond is in Heinkenszand (locatie Borssele). De  ongeveer 500 aanwezigen laten zien dat de 
weerstand groot is. Met grote oren op ("Wij laten ons geen oor aannaaien") en door het produceren van 

veel lawaai verstoren ze de avond.  
 
3 SEPTEMBER 1985  
De volgende avond is het PKB-circus in Zevenbergen 
(Moerdijk), waar ruim 1000 mensen de sporthal doen 
uitpuilen. Tijdens het draaien van de voorlichtings- cq. 
propagandafilm wordt er door een ijverige 
thuiswerker/sters een bordje voor de projector 
gehouden, waardoor op het scherm het woord 'gelul' te 
lezen is; een korte, krachtige maar doeltreffende 
evaluatie van de inspraak. Na verloop van tijd wordt 
het podium waarop het panel zit bezet en wordt er 
geëist dat er gepraat gaat worden over hoe het best de 
kerncentrales tegen te houden zijn. De avond verloopt 
op deze manier zeer onrustig.  
 
4 SEPTEMBER 1985  
De Noordoost Polder is de volgende in de rij voor het 
rondreizend inspraakgezelschap. Ruim 500 mensen 
veranderen de avond in een chaos: het projectiescherm 
wordt eerst 90 graden gedraaid en later verwijderd, het 
panel wordt door een groot spandoek onzichtbaar 
gemaakt, stinkbommen ontploffen en het panel druipt 
af. Na een uur stormt er opeens politie naar binnen en 
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verwijderen zeer hardhandig mensen die voor het podium staan. Het panel komt terug, maar veel succes 
hebben ze (alweer) niet.  
 
5 SEPTEMBER 1985  
Donderdagavond: de locatie Maasvlakte is aan de beurt. In de sporthal De Dukdalf in Den Brielle zijn 500 
mensen present. De film wordt gesaboteerd, eerst door een bord voor de projector te houden en later door 
steeds de stekker uit het stopcontact te trekken. Een deel van de aanwezigen verlaat de zaal voor een 
alternatieve voorlichtingsbijeenkomst. Als Verbergh de vraag: "Als we hier om ons heen kijken zien we al 
genoeg rotzooi, moet daar dan nog meer bij?" met een grapje wil af doen ("Het is hier in de zaal inderdaad 
een zooitje") krijgt hij een glas water over zich heen. De politie grijpt meteen genadeloos in. Een vrouw 
wordt bewusteloos in een wurggreep afgevoerd en iemand wordt twee tanden uitgeslagen, hetgeen een 
persfotograaf doet verzuchten: "Als je op een voorlichtingsavond je mond open doet, slaan ze de tanden uit 
je bek".  
 
6 SEPTEMBER 1985  
De laatste PKB-avond in Uithuyzen (locatie Eemshaven) in Groningen. Ruim 400 mensen binnen en enkele 
tientallen, door politie met honden op afstand gehouden, buiten ('de zaal is vol'), maken duidelijk dat ook in 
de Eemshaven het verzet tegen kernenergie groot is. De eis van de zaal om 2 tegenstanders/sters van 
kernenergie in het panel op te nemen, wordt niet gehonoreerd, waarna de rest van de avond gesmoord wordt 
in lawaai. Vijf avonden PKB-inspraak ('een zuiver planologische discussie', werd elke avond weer 
geroepen), betekend vijf avonden verzet.  
 
23 SEPTEMBER 1985  
De actiegroep Joker breekt in bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM) in Rotterdam. Boven het 
kantoor bevindt zich de min of meer geheime afdeling ‘Research and Development’ van Nucon. Nucon is 
een bedrijf dat nucleaire-projecten ontwerpt en tekent. Door de zware beveiliging van de bovenverdieping 
komt Joker niet waar men wezen wil. Wel worden er bij de RDM een aantal offertes meegenomen over de 
levering van een nieuw type kanon aan Griekenland en Turkije. 
 
2 OKTOBER 1985  
Onder het motto "Winsemius kan de pot op!" krijgt de minister een wc-pot aangeboden van 
vertegenwoordigers/sters van de 12 steden waar de mogelijkheid bestaat, dat er kernafval opgeslagen wordt. 
Later wordt door de Commissie Geertsema Borssele aangewezen als de plaats waar de interim-opslag voor 
al het Nederlandse radioactieve afval moet komen. De definitieve opslag is nog steeds onduidelijk:  
zoutkoepels? Het buitenland?  
 
4 OKTOBER 1985  
"Bijgaand treft u een kleine hoeveelheid licht-radioactief afval aan. Wat u er mee moet doen, weten wij ook 
niet. Het is eigenlijk hetzelfde als radioactief afval. Wat we daarmee aan moeten, weet ook niemand". Van 
Agt, Van Rooij (directeur PNEM) en De Jong (voorzitter Industrie- en Havenschap Moerdijk), krijgen deze 
brief en een pakje thuis bezorgt. Het is afkomstig van de 'Griesmeelfabrikanten tegen Kernenergie', omdat 
"we de naam van ons gezonde produkt bedoezeld achten". Alle drie geadresseerden zijn actieve lobbyisten 
voor kerncentrales op de Moerdijk.  
 
5/7 OKTOBER 1985  
De eerste meerdaagse anti-kernenergie actie na Dodewaard-II in september 1981. Het lijkt steeds 
duidelijker dat het industrieterrein in Moerdijk de plaats wordt waar minstens één kerncentrale gaat 
verrijzen, plus de centrale interim-opslag van het radioactief afval (de COVRA). Daarom een bezetting van 
(een deel van) het  industrieterrein. De actie is ook bedoeld om de Brabantse anti-kernenergiegroepen een 
hart onder de riem te steken en te stimuleren. Tevens wordt het aangekondigd als een voorschot op de 
terreinbezettingen die zullen volgen als met de bouw begonnen wordt.  
De actie begint op zaterdag met een demonstratie vanaf het NS-station Lage Zwaluwe, waaraan zo'n 500 
mensen deelnemen. 's Avonds zijn er 700 mensen op het kamp, meer dan waar van tevoren op gerekend is. 
Ook de plaatselijke groepen zijn redelijk vertegenwoordigd, al werd in de 
voorbereiding de weerstand duidelijk tegen de  basisgroepen getuige de opmerking van de antikernenergie 
groep Moerdijk, die liet weten dat "als de basisgroepen komen, de luiken voor de ramen gaan".  
Iedereen die het kamp op en af gaat word door de politie uitgebreid gefotografeerd, elk nummerbord wordt 
genoteerd en de aanwezige filmploeg van de politie doet haar uiterste best om iedereen op het celluloid te 
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vereeuwigen. Zondagmorgen is er een 'versieractie' van de 
Moerdijkbrug. Even wordt geprobeerd de zesbaansweg te 
blokkeren, maar de overmacht aan politie verhindert dat. 's 
Middags wordt de weg door een langzaam rijdende stoet 
busjes en auto's versperd waardoor een enorme file 
ontstaat. Gepland is een picknick in de tuin van de 
minister van Economische Zaken Van Aardenne in 
Dordrecht. Van Aardenne die, zo blijkt uit de door 'De 
Wraak van Jhr. Mr. De Brauw' gestolen documenten, op 
zeer slinkse wijze de kerncentrales door wil drukken. Het 
eilandje waar hij op woont is echter hermetisch afgesloten; 
zelfs het veer dat daar aankomt is uit de vaart gehaald, een 
ophaalbrug staat omhoog en de enige andere weg is door 
politie afgesloten. De ME (250) is op korte afstand 
aanwezig. Door de afspraak dat een confrontatie vermeden 
moet worden, wordt er door de ruim 500 mensen vóór de 
politie afzetting gepicknickt. Bij gebrek aan Van 
Aardenne zelf, wordt een petitie aan een willekeurige 
agent overhandigd.  's Maandags is er een 'doodval-actie' 
om 12 uur (als de BB-sirenes gaan), bij het kantoor van 
het Industrie- en Havenschap Moerdijk. Meegebrachte 
poppen van stro worden in brand gestoken, wat prachtige 
foto's oplevert. 
Iedereen is zeer tevreden over het verloop en de opkomst 
van het actieweekend en de publiciteit is ook goed, behalve een zeer tendentieus artikel in De Volkskrant. 
De overheersende mening is toch dat de AKB met deze actie een stuk goodwill heeft gekweekt en dat de 
vooroordelen tegen de basisgroepen zijn verdwenen.  
 
1 NOVEMBER 1985  
Bij twee kantoren van de IJsselcentrale in Zwolle worden brandbommen naar binnen gegooid. Eén lont 
dooft en de schade is daar klein, maar de andere, in het hoofdkantoor, veroorzaakt brand en de schade is 
groot: f 100.000,-. Ook wordt er op ander gebouwen van de IJC leuzen gekalkt tegen kernenergie. Een 
week later worden de aanslagen opgeëist door de tot dan toe onbekende groep AGIT. Ze zijn gepleegd 
tegen de pogingen van het elektriciteitsbedrijf een kerncentrale te mogen/kunnen bouwen in de Noordoost 
Polder.  
 
21 NOVEMBER 1985  
Tijdens een vergadering van de RARO (Raad van Advies voor Ruimtelijke Ordening) ligt het in de 
bedoeling van Van Rooij (directeur van de PNEM) om Moerdijk te verkopen als de meest geschikte locatie 
voor nieuw te bouwen kerncentrales. Tegenstanders/sters zorgen er voor dat dat niet gebeurt. Door lawaai 
en door het saboteren van licht en geluid, gaat het verkooppraatje de mist in.  
 
11 DECEMBER 1985  
In de Provinciale Staten van Gelderland wordt gepraat over het voorstel van Gedeputeerde Staten om in te 
stemmen met de bouw van een kerncentrale in de Noordoostpolder door de EPON (ontstaan uit een fusie 
tussen de IJsselcentrale en de PGEM). De ingang van het provinciehuis in Arnhem wordt geblokkeerd door 
liggende mensen , onder het motto: "Kiezen voor kernenergie is over mensen heen lopen". Binnen wordt de 
vergadering na de opening meteen weer geschorst, omdat vanaf de publieke tribune een verklaring 
voorgelezen wordt en pamfletten naar beneden de vergaderzaal in worden gegooid. Als de vergadering 
weer gestart wordt, blijkt al snel dat de meerderheid instemt met de eventuele bouw van een kerncentrale in 
de Noordoostpolder.  
 
11 DECEMBER 1985  
De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO), vergaderd in het Haagse Congresgebouw over 
de vestigingsplaatsen voor de nieuwe kerncentrales. Borssele wordt als meest geschikt en de Moerdijk (tot 
dan toe zwaar favoriet) als minst geschikte vestigingsplaats aangewezen. Zo'n 60 mensen verstoren de 
vergadering: ze vinden dat álle plaatsen ongeschikt zijn voor kerncentrales. De actievoerders-/sters laten 
ballonnen piepend leeglopen, lachen fluiten, maken kortom veel lawaai. Als de voorzitter (Wiegel) 
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waarschuwt wordt het weer even wat rustiger, 
maar niet lang daarna zwelt het lawaai weer 
aan. Na dit spelletje zo lang mogelijk gespeeld 
te hebben, worden ze door de politie ontruimd. 
Dan wordt geprobeerd kortsluiting te maken en 
de geluidsapparatuur te saboteren. Buiten 
worden ze door de politie nog verder 
verspreidt als ze proberen bij de ramen van de 
vergaderruimte te komen. 
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1986 
 
16 JANUARI 1986  
Het koppelstation in Ens (Noordoost Polder) wordt bezet door 50 mensen van het ‘KEMA-keurkorps’ en 
wordt afgekeurd voor het transporteren van atoomstroom. De beveiliging van dit belangrijke koppelstation 
is totaal afwezig; de sleutel van het hek hangt zelfs in een kastje aan de buitenmuur van het kantoortje. 
Volgens de actievoerders/sters is het makkelijk om van daar uit de stroomvoorziening in een groot gedeelte 
van Noord-Nederland lam te leggen. Zelfs nadat de politie gebeld is, weigeren ze te komen en ontkennen 
later iets van een bezetting te weten. Na plusminus een uur op het terrein rond gelopen te hebben, verlaat 
iedereen zelf het terrein en laten daarbij de poort open staan. Een week later neemt de IJsselcentrale de 
beslissing om de 5 koppelstations in haar verspreidingsgebied continu te bemensen.  
 
5 APRIL 1986  
Onder het motto "Stem tegen Kernenergie" wordt in Utrecht een grote 
landelijke actie begonnen. Aanleiding hiertoe is het besef dat met het 
CDA/VVD-kabinet geen enkele mogelijkheid bestaat voor een andere 
energiepolitiek. Hoewel men niet de illusie heeft dat met een 
CDA/PvdA-kabinet alles bereikt is, heeft men hoop dat daar, met 
enige druk van buitenaf, standpunten te veranderen en te beïnvloeden 
zijn. Ondanks het feit dat de actie door het ongeluk in Tsjernobyl (26 
april) flink opleeft, heeft het toch niet het gewenste resultaat. Na de 
Tweede Kamerverkiezingen op 25 mei komt er een nieuw 
CDA/VVD-kabinet. Door vlak na Tsjernobyl hun pro-kernenergie 
standpunten af te zwakken, nemen ze de "Stem tegen Kernenergie" 
actie flink wind uit de zeilen.  
 
26 APRIL 1986 
Op deze, naar later blijkt, gedenkwaardige dag uit de geschiedenis van kernenergie, voert Stop Borssele een 
actie in Middelburg. Bij het kantoor van de PZEM (de exploitant van de kerncentrale in Borssele) wordt 
geprotesteerd tegen de lobby van de elektriciteitsmaatschappij voor een tweede kerncentrale in Borssele. In 
een ‘bodemloze put’ wordt 10 miljoen gulden gestort die op dat moment al uitgegeven was voor nieuwe 
kerncentrales in Nederland. De regering heeft het voornemen om drie kerncentrales te bouwen, maar door 
het ongeluk in Tsjernobyl op die dag, verdwijnen die plannen achter in de koelkast. 
 
(begin) MEI 1986 
Een marktkraam op de zomermarkt van 
1986 in Dodewaard. Onder het motto 
“Je moet de groe(n)te uit Dodewaard 
hebben” ligt een bakfiets vol met in 
felle kleuren gespoten verlepte groente. 
De groenten zien er afschuwelijk uit en 
zijn ook nog eens verschrikkelijk duur. 
In de kraam worden de groenten 
aangeprezen. Het zijn de laatste min-of-
meer eetbare, maar flink besmette 
groenten die nog verkrijgbaar zijn nadat 
de ramp in de kerncentrale in 
Tsjernobyl alle landbouwproducten 
onbruikbaar heeft gemaakt. Natuurlijk 
zijn er voor de Dodewaarders anti-
kernenergie-ballonnen en folders tegen 
kernenergie. 
 
2 MEI 1986  
Als reactie op de ramp in Tsjernobyl wordt er door de basisgroepen een blokkade bij de kerncentrale in 
Dodewaard georganiseerd. Ondanks de korte voorbereidingstijd en het feit dat het een verrassingsactie 
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moet zijn (dus niet openbaar aangekondigd kan worden), zijn er zo'n 60 mensen uit voornamelijk 
Gelderland aanwezig. De ploegenwisseling van de centrale wordt 2 uur opgehouden. Als het de 6 
plaatselijke agenten niet lukt de blokkade te beëindigen, wordt een peloton ME ingezet die 'het karwei' 
klaren.  
 
4 MEI 1986  
Ook als reactie op Tsjernobyl een blokkade in Borssele, georganiseerd door 'Stop Borssele' en het Zeeuws 
Platform tegen Kernenergie. Deze openbaar aangekondigde blokkade van 10 uur verloopt zonder ingrijpen 
van de politie. Er nemen ongeveer 400 mensen aan deel. Een deel van de poorten wordt met kettingen 
afgesloten. De middagploeg is al uren eerder in de centrale aanwezig. De (nieuwe) directeur van de KCB: 
"We hebben begrip voor de onrust, die onder de bevolking is ontstaan door de ramp in de Russische 
kerncentrale. Daarom willen we niet  provoceren".  
 
6 MEI 1986  
Tijdens een demonstratie tegen kernenergie in Nijmegen naar aanleiding van Tsjernobyl, komt het tot enige 
vechtpartijen als de politie mensen die posters plakken probeert te arresteren. Zeven mensen worden 
gearresteerd. De betogers zeggen dat het politieoptreden onnodig gewelddadig was en dat de arrestanten 
zijn mishandeld. Aan de demonstratie nemen 300 mensen deel. 
 
8 MEI 1986  
In sommige wijken in Den Haag worden huis-aan-huis folders verspreid die afkomstig lijken te zijn van de 
Duinwaterleiding en van het Gemeentelijk Energie Bedrijf. In de ene folder wordt opgeroepen om 
drinkwater eerst te koken, omdat het door het ongeluk in Tsjernobyl radioactief besmet is. In de andere 
brief wordt gesteld dat, omdat de twee Nederlandse kerncentrales na de ramp stil gelegd zijn, iedereen 
zuinig aan moet doen met het stroomverbruik. Later wordt het maken en het verspreiden van de twee valse 
brieven in een persverklaring gemotiveerd door een groep 'verontruste Haagse burgers': "Als je boos en 
ongerust bent, doe daar dan wat mee!"  
 
9 MEI 1986 
In Groningen gooien leden van de actiegroep Popeye doorgedraaide spinazie op het terrein van de EGD. 
Het Electriciteitsbedrijf Groningen en Drenthe moet, zo vinden ze, uit het overleg van een nieuwe 
kerncentrale in Nederland stappen en als medeaandeelhouder, zich sterk maken voor de sluiting van de 
kerncentrale in Dodewaard. 
 
12 MEI 1986  
Vijftig mensen uit de Basisgroepen tegen Kerngeweld en Militarisme bezetten 's avonds de hal van het SEP 
gebouw op het KEMA-terrein in Arnhem. Ze eisen dat de Samenwerkende Elektriciteit Produktiebedrijven 
zich terug trekken uit het Kalkar-project en zich inzetten voor sluiting van Borssele en Dodewaard. In het 
gebouw, op de bovenverdieping, zit het computercentrum, waarvanuit de elektriciteitsproductie en transport 
geregeld en gecoördineerd wordt. De actievoerders/sters, binnen gekomen door een ruit in te slaan, worden 
na korte tijd door de politie verwijderd en in arrestatiebusjes van het terrein afgebracht. Niemand wordt 
gearresteerd.  
 
16 MEI 1986  
In ruim een tiental steden (oa. Amsterdam, Lochem, Arnhem, Wageningen, Deventer, etc) voert 'De Wraak 
van Popeye' naar aanleiding van Tsjernobyl acties met spinazie die niet meer gegeten mag worden door de 
radioactieve besmetting. De acties zijn gericht tegen bedrijven en instellingen die zich bezig houden met 
(het promoten van) kernenergie. In sommige plaatsen worden ruiten ingegooid waarna spinazie naar binnen 
gaat, elders worden gebouwen ermee besmeurd.  
 
18 MEI 1986  
Door het Rood Revolutionair Front wordt een bom geplaatst bij het hoofdkantoor van Neratoom in Den 
Haag. Neratoom houdt zich sinds 1959, in samenwerking met andere bedrijven, bezig met nucleaire 
ontwikkeling (s-projecten). Volgens een telefonische melding zal de bom om 2 uur ('s nachts) ontploffen. 
Tachtig bewoners/sters van een flat aan de overkant worden geëvacueerd. Nadat de Explosieven 
Opruimings Dienst na ruim 3 kwartier de bom onschadelijk heeft gemaakt, kunnen ze naar hun huis terug. 
Het RRF pleegt nog meer aanslagen en eind 1986 worden er vier verdachten gearresteerd.  
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19 MEI 1986  
Een symbolische sluiting van de 
kerncentrale in Dodewaard met een 
zware ketting, georganiseerd door 
Vereniging Milieudefensie. Er doen 
ongeveer 100 mensen aan mee. Directe 
aanleiding is het feit dat de reactor in 
Dodewaard (net als die in Tsjernobyl) 
niet beschikt over een extra 
veiligheidsomhulsel. Volgens veel 
westerse wetenschappers is het 
ontbreken daarvan, één van de oorzaken 
dat er bij het ongeluk in Tsjernobyl 
zoveel radioactiviteit in de atmosfeer is 
vrij gekomen. Als die zogeheten 
second-containtment-shell er wel was geweest was het, volgens die wetenschappers, nog maar de vraag of 
die door de explosie die plaats vond vernietigd was.  
 
20 MEI 1986  
Het bouwbedrijf Bredero, dat actief lobbyt voor nieuwe kerncentrales en aast op orders die daaruit voort 
zullen vloeien, wordt door 40 BONK activisten/es bezet. Het aanwezige personeel krijgt een gele kaart als 
laatste waarschuwing aangeboden. Nadat de bezetters/sters 3 keer gesommeerd 
zijn door de politie, laten ze zich vrijwillig uit de kantoren verwijderen.  
 
5 JUNI 1986  
Veertig leden van de gelegenheidsformatie 'Het Snuffelkollektief' gaan op 
bezoek in het kantoor van de IJsselcentrale in Zwolle. Ze eisen een gesprek met 
de directeur en willen op deze manier te weten komen of er door de IJC al 
gewerkt wordt of meegewerkt zal worden aan de bouw van een kerncentrale in 
de Noordoost Polder. De directeur beweert dat er geen aanleiding tot 
ongerustheid is.  
 
2 JULI 1986  
Een hoorzitting over de voorgenomen uitbreiding van de Ultracentrifugefabriek 
Nederland wordt verstoord. Door middel van fluitjes, asbakken, etc., wordt het 
spreken onmogelijk gemaakt. De actievoerders/sters menen dat een discussie over uitbreiding nu na de 
ramp in Tsjernobyl belachelijk, provocatief en totaal overbodig is. Ze  noemen de hoorzitting "een uiting 
van schijndemocratie". De UCN wil haar verrijkingscapaciteit uitbreiden van 900 naar 3500 ton; bijna vier 
keer zo groot dus. Eind december 1986 wordt de ontwerpbeschikking bekend gemaakt, waarin staat dat de 
uitbreiding door kan gaan.  
 
17 AUGUSTUS 1986  
Op het strand en in de duinen van Walcheren worden pamfletten aangeplakt met het briefhoofd van de 
provincie Zeeland. In deze pamfletten staat te lezen dat het zeewater na de ramp in Tsjernobyl radioactief 
besmet is en dat vissen en zwemmen sterk af te raden is. De brieven blijken vals.  
 
1 DECEMBER 1986  
Het zeiljacht van f 150.000,- van Tiktak, directeur van de PZEM (Provinciale Zeeuwse Elektriciteit 
Maatschappij) en tot kort daarvoor van de kerncentrale in Borssele, wordt tot zinken gebracht. Na een 
inbraak worden de waterinlaat-slangen doorgesneden, de afsluiters van het onderwatertoilet opengedraaid 
en het jacht losgesneden, waarna het midden in de haven van Arnemuiden zinkt. De eigenaar Tiktak zegt 
"er nog niet bij te hebben stil gestaan dat zijn directeurschap in verband zou kunnen staan met de aanslag".  
 
21 DECEMBER 1986  
'De Geest van Tsjernobyl' waart rond op het terrein van de kolen- en kerncentrale in Borssele. In alle 
vroegte worden drie punten bezet: de koelwaterinlaat van de kerncentrale en twee hoge opslagtanks op het 
terrein van de conventionele centrale. De beveiligingsdienst heeft niets in de gaten totdat de bezetting al 
lang een feit is en de autoriteiten wentelen zich in allerlei bochten om maar duidelijk te maken dat niemand 
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op het terrein van de kerncentrale is geweest en dat dat ook niet mogelijk is. Ze vergeten er wel bij te 
zeggen dat de koelwaterinlaat een zeer essentieel onderdeel van de kerncentrale is. Ze voelen ook wel enige 
nattigheid, want enkele weken later wordt de omheining verbeterd. De politie treedt niet op tegen de 
bezetters/sters en om 12 uur 's middags wordt de actie beëindigd. 
De actie is enerzijds bedoeld om de aandacht te vestigen op het OSART-rapport over de veiligheid van de 
kerncentrale en anderzijds als publiciteitsactie voor de grote, massale actiedriedaagse op 24, 25 en 26 april 
1987, met een manifestatie, een demonstratie en een 28-urige blokkade als herdenking van het ongeluk in 

Tsjernobyl.  
Het OSART-rapport is een 
onderzoek naar de veiligheid 
van Borssele door het 
Internationaal Atoom Energie 
Agentschap, in opdracht van 
de Nederlandse regering naar 
aanleiding van Tsjernobyl. Uit 
dat rapport blijkt dat er nogal 
wat gebreken zijn aan de 
kerncentrale; zo blijkt dat er 
niet genoeg brandstof zit in de 
noodaggregaten, dat er niet 
genoeg gasmaskers zijn, dat 
veel controlelampjes het niet 
doen, etc. De Nederlandse 
versie van het rapport wijkt 
op die onderdelen sterk af van 
de originele Engelse versie. 
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1987 
 
18 JANUARI 1987 
De actiegroep Stop Borssele blokkeert de hoofdpoort van de Zeeuwse kerncentrale een half uur, door met 
een ketting de poort op slot te doen. Volgens de actiegroep had de kerncentrale al jaren geleden wegens 
aangetoonde onveiligheid gesloten moeten zijn. 
 
29 JANUARI 1987 
Vijfentwintig actievoerders/sters solliciteren bij de kerncentrale in Borssele. Aanleiding daarvoor is een 
IAEA (Internationaal Atoom Energie Agentschap) rapport waarin de kerncentrale er niet goed afkomt: er is 
te weinig personeel, de bijscholing ontbreekt of is slecht, veel controle lampjes zijn kapot, tekeningen van 
bedradingen kloppen niet, etc. De actievoerders hebben bijscholingsmateriaal bij zich over hoe een 
kerncentrale stilgelegd kan worden. De PZEM als eigenaar van Borssele zegt echter geen personeel nodig 
te hebben en de poort blijft dicht. De actie is gelijktijdig met een debat in de Tweede Kamer over de 
veiligheid van de kerncentrale. De reactor is overigens stilgelegd voor de jaarlijkse splijtstofwisseling. 
 
4 FEBRUARI 1987 
Onder het motto "Bloot staan aan stralingsgevaar, dat nooit", protesteert een groep vrouwen tijdens een 
vergadering van de Kamercommissie voor Milieu tegen de nieuwe toelaatbaar geachte stralingsnormen. Er 
komt veel kritiek op die normen, omdat ze driekwart jaar na het ongeluk in Tsjernobyl flink verhoogd 
worden. 
 
10 FEBRUARI 1987 
Op de voordeur van de villa van de minister van 
Economische Zaken De Korte in Wassenaar 
wordt in alle vroegte een ultimatum gespijkerd. 
Het wordt op deze manier overhandigd, omdat 
pogingen om afspraken te maken op niets zijn 
uitgelopen. In het ultimatum wordt de sluiting 
geëist van de kerncentrales in Dodewaard en 
Borssele voor 1 april. Als ze dan niet gesloten 
zijn, worden alle toegangspoorten van de 
kerncentrale in Borssele in het weekend van 
25/26 april (1 jaar na Tsjernobyl) gedurende 28 
uur geblokkeerd. 
 
13 FEBRUARI 1987 
Activisten van de Basisgroepen tegen kerngeweld en militarisme sluiten de poorten van de Urenco 
fabrieken in Almelo af, omdat er een commissie van economische zaken van de Tweede Kamer langs komt. 
Helaas is materiaal om de sloten en kettingen door te knippen al binnen een half uur aanwezig. Ze 
protesteren tegen het verrijken door Urenco van uranium uit het door Zuid-Afrika bezette Namibië. 
 
24 FEBRUARI 1987 
"We hebben geen flauw idee wie de brief geschreven heeft. Tientallen mensen hebben ons gebeld voor een 
toelichting", aldus een woordvoerder van de KEMA in Arnhem. Onbekenden hebben in Nijmegen op grote 
schaal een brief verspreid met KEMA-logo. In die brief wordt de medewerking gevraagd voor metingen en 
bloedonderzoek naar aanleiding van Tsjernobyl en de ingebruikname van de kweekreactor in het Duitse 
Kalkar. "De KEMA overweegt de politie in te schakelen voor een onderzoek naar de herkomst". 
 
9 MAART 1987 
Bij de ambassade van de Sovjet Unie in Den Haag wordt een groot bord geplaatst en een petitie aan 
geboden. Hiermee wordt geprotesteerd tegen het voortgaande kernenergieprogramma en het inzetten van 
dwangarbeiders uit de Baltische staten bij schoonmaakwerkzaamheden in Tsjernobyl. Uit de petitie: "In 
Tsjernobyl bestaat oorlogsrecht. Dat betekent dat militaire rechtbanken over leven en dood beslissen. Bij 
verzetshandelingen zoals stakingen, kunnen doodvonnissen worden opgelegd en direct voltrokken. Een 
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technologie die tot dergelijke uitwassen leidt, is onmenselijk en volstrekt af te wijzen". Ook de Nederlandse 
kerncentrales zijn onveilig en moeten, volgens de actievoerders/sters, direct gesloten worden. 
 
19 MAART 1987 
Stop Borssele protesteert tegen het opstarten van de kerncentrale na de splijtstofwisseling; ze begraaft het 
Gezond Verstand en plaatst een grafsteen: "Hier rust onze Zorgeloze Toekomst. Zij verloor de strijd tegen 
de Macht van Politiek en Geld". 
 
19/20 MAART 1987 
De Franciscaner Vredeswacht houdt een nachtwake voor de kerncentrale in Borssele die de 19de weer is 
opgestart. Ondanks de koude nemen ruim dertig mensen aan de wake deel. Het thema is: ‘Samen waken tot 
behoud van Moeder Aarde en haar bewoners op een plaats waar angstaanjagende risico's worden 
genomen'. De wakende Franciscanen hebben nogal wat last van baldadige schooljeugd. 
 
4 APRIL 1987 
In een tiental steden worden van hoge gebouwen grote spandoeken uitgerold met daarop: Borssele Dicht! 
24/26-4. Ook worden er aan omstanders stencils uitgedeeld over het actieweekend 1 jaar na Tsjernobyl in 
Borssele. 
De organisatoren verwachten dat tussen de 2000 en 
3000 mensen aan de 28-urige blokkade mee zullen 
doen. De kosten van de politie begeleiding worden nu al 
geschat op 1 tot 1,5 miljoen gulden. In het dorp Borsele 
zijn 1800 handtekeningen opgehaald uit protest tegen 
de overlast die de actie naar verwachting mee zal 
brengen. Vooral de afsluitende demonstratie op 
zondagmiddag baart de dorpsbewoners in verband met 
de zondagsrust grote zorgen. De organisatie verandert 
haar plannen en besluit de demonstratie niet midden in 
het dorp te laten beginnen, maar buiten de bebouwde 
kom. 
 
14 APRIL 1987 
Opnieuw een nepbrief. Deze keer in Friesland met het 
logo van de provincie en de handtekening van de 
Commissaris van de Koningin Wiegel eronder. Ieder 
huishouden moet, volgens de brief, f 121,63 betalen; 
éénmalig maar exclusief BTW. Dit is noodzakelijk 
omdat de kerncentrale in Borssele ernstige gebreken 
vertoond en om de centrale weer aan de eisen van de 
tijd te laten voldoen deze heffing. Veel telefonische 
reacties. En: "wat skriftlik noch oan reaksjes 
binnekomme kin, sal net foar de poes wéze", volgens 
een ambtenaar. 
 
16 APRIL 1987 
Ruim 40 actievoerders/sters slagen erin op het terrein van de IRI (een kleine onderzoeksreactor op het 
terrein van de Technische Universiteit) in Delft te komen en schilderen leuzen en stralingstekens op het 
reactorgebouw. De geplande bezetting van het gebouw lukt niet. Ze vinden dat behalve de kerncentrales in 
Borssele en Dodewaard ook de IRI dicht moet! 
 
24/26 APRIL 1987 
Eén jaar na het ongeluk met de kernreactor in het Russiese Tsjernobyl vindt een 28 uurs blokkade plaats 
van de kerncentrale in Borssele onder het motto: “Nooit meer Tsjernobyl - Borssele dicht!”. Dit is een van 
de grotere directe acties in de geschiedenis van de AKB in Nederland. 
Vanaf vrijdagmiddag 24 april wordt een tentenkamp ingericht. Zaterdagmorgen om 10 uur begint de 28 
uurs blokkade van alle 10 (!) poorten van het complex. Bij het begin zijn ongeveer 2.500 mensen aanwezig, 
een aantal dat gestadig oploopt. ‘s Middags is er een onverwachte blokkade van de Pechiney fabrieken. 
Pechiney is hoofdafnemer van de stroom van Borssele, heeft contracten met een prijs ver onder de kostprijs 
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(waardoor andere consumenten Pechiney subsidiëren), en het moederbedrijf is zelf ook betrokken bij 
verschillende onderdelen van de kernenergieketen. De 
politie, duidelijk niet voorbereidt, grijpt zeer hard in. Als het 
de ‘gewone platte pet’ niet lukt, wordt de ME ingezet om de 
blokkade te breken. De eerste stenen en kluiten aarde vliegen 
door de lucht. Maar uiteindelijk worden de activisten bij de 
fabriek verdreven. ‘s Nachts breken er bij de kerncentrale 
felle gevechten uit tussen een groep ‘autonomen’ en de ME. 
Er vallen veel gewonden onder de laatsten. Tot in september 
1990 aan toe verschijnen er regelmatig artikelen in de pers 
over de gevolgen voor het peloton ME dat 's nachts 'de 
autonomen' tegenkwam. In een artikel in het Tijdschrift voor 
de Amsterdamse Politie van februari 1992 wordt onthuld dat 
er ME’ers klaar lagen met getrokken pistolen en karabijnen 
om demonstranten die door de ME-linie heen zouden breken 
neer te schieten! Op het inderhaast bij elkaar geroepen 
overleg op zondagmorgen vroeg met vertegenwoordigers 
van alle blokkadegroepen, is veel kritiek op de rellen, maar 
iedereen wil wel doorgaan met blokkeren tot de afgesproken 
tijd. Zondag om 2 uur wordt de blokkade afgesloten met een 
demonstratie die (op aandringen van de dorpsbewoners die 
hun zondagsrust verstoort dreigen te zien) buiten het dorp 

begint. Ruim 5000 mensen nemen deel waarna 
de actie afgesloten wordt met een manifestatie 
op het tentenkamp. De ME dreigt nog even door 
haar aanwezigheid en de pogingen tot arrestaties 
het feest te verstoren. In totaal worden het actie-
weekend 650 politieagenten ingezet. De hetze 
van de Telegraaf tegen de actie is weer 
ouderwets, het lukt ze al om van tevoren een 
subsidie (fl 1.000) van de gemeente Arnhem 
voor activiteiten rond 1 jaar Tsjernobyl, in een 
kwaad daglicht te stellen. De wethouder ziet zich 
bijna genoodzaakt af te treden. 
 

28 MEI 1987 
Bij een transformatorgebouw van het Gemeentelijke Energie Bedrijf in Den Haag ontploft een bom. De 
zware toegangsdeur is ontzet; de knal was hevig, maar de schade gering. "Vandalen" volgens politie en 
pers. 
 
24 JULI 1987 
Een korte blokkade van de kerncentrale in Dodewaard door de actiegroep 'Is het hier oorlog?'. Deze groep 
protesteert al sinds jaren tegen het militaristische karakter van de Nijmeegse 4-daagse. Sinds ze niet meer 
officieel deel mag nemen daaraan, lopen ze een alternatieve route. De blokkade van de 60 wandelaars duurt 
een half uur en door de aanwezige 10 agenten wordt niet ingegrepen. 
 
13 SEPTEMBER 1987 
Bij het kantoor van het ziekenfonds in het Gelderse Doorwerth demonstreren enige tientallen 
verplichtverzekerden. Volgens hen moet het ziekenfonds actief zijn in het voorkomen van ziektes en 
daarom acties steunen of voeren tegen bijvoorbeeld kerncentrales en fabrieken die giftige stoffen lozen of 
produceren. Andere eisen: condooms, acupunctuur en gezond voedsel in het ziekenfonds pakket; optreden 
tegen de chemische-farmaceutische industrie en geen geld voor genetisch-erfelijk onderzoek. 
 
5 NOVEMBER 1987 
In Zeeland wordt onder het motto “Zeeland veilig” de opening gevierd van (de weg over) de 
stormvloedkering. ‘Stop Borssele’ demonstreert omdat ze dat toch wat overdreven vindt: ‘Zeeland veilig - 
stralend Zeeland’. 
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12 DECEMBER 1987 
Als ondersteuning van een proces door de Vereniging 
Milieudefensie over de sluiting van de kerncentrale in 
Dodewaard, wordt door ongeveer 200 mensen een 
lawaaiactie gehouden voor de hoofdpoort. Ruim een uur lang 
wordt met trommels, olievaten en nog veel meer waar lawaai 
mee te maken valt, een oorverdovend spektakel 
geproduceerd: “Drum Dodewaard Dicht!” 
Een uniek feit: voor het eerst in de geschiedenis was er een 
vergunning aangevraagd voor een dergelijke actie bij 
Dodewaard (en verleend). 
 
17 DECEMBER 1987 
In de Burgel, een gracht in Kampen, drijft een vat met het 
opschrift: “Pas op! Radioactief afval”. Een buurtbewoner 
belt de politie, die de brandweer belt, die het ook niet weet en 
de brandweer in Zwolle alarmeert. Die onderzoekt het vat en 
vindt geen enkel spoor van radioactiviteit. “Een misselijk 
soort gevoel voor humor”, zegt de politiewoordvoerder in 
Kampen. 
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1988 
 
19 FEBRUARI 1988 
Groot alarm wordt er geslagen: brandweerkorpsen van verschillende gemeentes, politie en stralings- en 
milieudeskundigen worden in allerijl opgeroepen. De oorzaak is de vondst van een geel vat met daarop 
radioactiviteittekens en een sticker die vermeld dat de inhoudt Kobalt-57 is. De container wordt gevonden 
bij een oprit van de A-58 in Zeeland. Na onderzoek (in een bunker van de Bescherming Bevolking) komt 
men er achter dat er alleen maar zand in zit. Men vermoedt een actie door tegenstanders van kernenergie. 
Dat kan kloppen. 
 
28 FEBRUARI 1988 
Ongeveer 100 mensen uit Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland protesteren bij de grensovergang 
Glanerbrug tegen de uitbreidingsplannen van de uraniumverrijkingsfabriek in Gronau en tegen de 
ingebruikname van een nieuwe kerncentrale in Lingen. Beide installaties liggen vlak bij de Nederlandse 
grens en in die streek is er veel verzet tegen. 
 
18 MAART 1988 
Voor het provinciehuis in Arnhem wordt een boortoren opgericht door de firma 'Boerenbedrog' uit Den 
Haag en later demonstratief afgebroken door kernenergie opposanten als protest tegen de mogelijke 
proefboringen voor de opslag van radioactief afval in zoutkoepels in Noord- en Oost-Nederland. Binnen 
wordt er door de statenleden over gedebatteerd. 
 
27 MAART 1988 
Onder het motto: "Behoed je nageslacht voor straling", krijgen alle statenleden van Gelderland een 
condoom aangeboden. Volgens de actievoerders is de enige mogelijkheid om je nageslacht voor straling te 
behoeden, zolang er door gegaan wordt met het produceren ervan, geen nageslacht produceren. Dit gebeurt 
tijdens een vergadering over de mogelijke opslag van radioactief afval in zoutkoepels onder Gelderland. 
Gedeputeerde Staten komen met een vage verklaring waarin ze deze plannen vooralsnog afkeuren. 
 
15/16 APRIL 1988 

Als protest tegen de mogelijke opslag van radioactief afval in 
zoutkoepels wordt er in de Achterhoek een tweedaagse fietstocht 
gehouden. Alle plaatsen die in aanmerking komen voor die opslag in 
de regio worden aangedaan. Ongeveer 40 mensen fietsen 2 dagen 
lang, daarnaast nog enkele tientallen die een deel van de route 
afleggen: van Winterswijk naar Winterswijk via Vreden (BRD), 
Eibergen, Neede, Borculo, Ruurlo, Groenlo, Lichtenvoorde en 
Aalten. In elke plaats wordt een petitie overhandigd aan de (loco-
)burgemeester. De actie is, behalve als 
protest, ook nog enerzijds als 
ondersteuning van de plaatselijke 
groepen en anderzijds om aandacht te 
vragen voor de landelijke manifestatie 
in Gasselte een week later. Ter 
afsluiting wordt, terug in Winterswijk, 
een boortoren verbrand. Enige 
commotie ontstaat als in 
Lichtenvoorde door individuele actie-

voerders een bordje met de tekst "Herdenk de koloniale slachting" geplaatst 
wordt bij een (zo bleek later, juist geplaatst) gedenkteken voor de gevallenen 
tijdens de 'politionele acties' in het toenmalige Nederlands Indië.  
 
23 APRIL 1988 
Een landelijke manifestatie met het motto ‘Opslag in zout… Fout!’ tegen de 
plannen voor opslag van radioactief afval in zoutkoepels, 2 jaar na 
Tsjernobyl, trekt in het Drentse Gazelle ruim 3.500 mensen. De afsluitende 
demonstratie is een saaie wandeling en wordt geregeerd door de 'ordedienst' 
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van de organisatie. Gasselte was in de jaren zeventig object van zeer grote demonstraties tegen diezelfde 
opslag (tot 40.000 mensen in 1979). 
 
24 APRIL 1988 
Ongeveer 40 mensen komen af op de herdenking van de ramp in Tsjernobyl. Het ‘Zeeuws Platform tegen 
Kernenergie’ had opgeroepen tot een demonstratie op het strand in Borssele bij de koelwateruitlaat van de 
kerncentrale. Via flessen in het water (van de Westerschelde) en ballonnen in de lucht wil men duidelijk 
maken dat een ongeluk niet beperkt zal blijven tot de onmiddellijke omgeving van de centrale. Ook net over 
de Belgische grens bij de kerncentrales van Doel vindt een dergelijke actie plaats. 
 
3 MEI 1988 
In de gemeente Borsele moet, zo is besloten, de COVRA komen. De Centrale Organisatie Voor Radioactief 
Afval is opgericht om al het radioactieve afval te verzamelen en te beheren. De Interim-opslag moet in 
Borssele komen; enorme hallen waar het 50 tot 100 jaar zal blijven liggen tot dat er iets anders verzonnen 
is. 
De eerste locatie voor het complex, 500 meter van de dorpskern op het terrein van de PZEM, is na veel 
verweer (92,9% is tegen) afgewezen. Een werkgroep komt met een nieuwe locatie verder van het dorp. B & 
W van Borsele nemen het advies zeer snel en onverkort over. De zitting wordt verstoord door 
demonstranten die voor de B & W tafels gaan zitten, geschminkt als apen en met de borden waarop de 
tekst: “CDA horen, VVD zien, SGP zwijgen”. 
 
23 OKTOBER 1988 
Op deze zondagmiddag is er een actie waar nog veel mensen lang glimlachend aan terug zullen denken. 
Plaats van handeling; de snelweg A-58 van Goes richting Bergen Op Zoom. Doel: het aantonen dat 

evacuatie van de Zeeuwse 
bevolking in geval van een 
ongeluk met de kerncentrale in 
Borssele onmogelijk is. Ruim 80 
mensen van de groep ‘Nooit 
meer Tsjernobyl’ nemen deel 
aan de actie met groot materieel: 
2 brandweerauto's, motoren, een 
ambulance en veel gevoel voor 
drama. Nagespeeld wordt een 
rampenplanoefening; al het Zee-
land uitgaande verkeer wordt 
van de snelweg een 
parkeerplaats opgeleid en 
gecontroleerd op radioactiviteit 
en de inzittenden worden 

geënquêteerd, o.a. met de vraag: "Hoelang bent u de laatste 24 uur in kontakt met de buitenlucht geweest?". 
Op een normale niet al te drukke zondagmiddag blijkt er al snel een kilometers lange file te staan. Een deel 
van de actievoerders staat aan het einde van de parkeerplaats stencils uit te delen met daarin de inhoudelijke 
argumentatie tegen het houden van dergelijke oefeningen; ze zijn er alleen maar om de acceptatie van 
kernenergie te vergroten, terwijl er geen enkel reëel evacuatie-scenario te verzinnen is, daarom; Stop 
Kernenergie. 
De actie is zo professioneel opgezet en uitgevoerd dat de politie denkt dat het om een echte oefening gaat 
en helpt het verkeer te regelen en na afloop zelfs helpt al het materiaal weer in de busjes te laden. Ook de 
meeste automobilisten zien 's avonds op het journaal pas dat het om een actie gaat. 
 
2 NOVEMBER 1988 
Vier mensen zijn tot vlak bij de hekken van de kerncentrale in Dodewaard geslopen. De bewakingsdienst 
zien ze via de infrarood camera's en waarschuwt de politie die ze (met getrokken pistool) arresteert. Hoewel 
ze worden verhoord weigeren ze te zeggen wat ze bij de kerncentrale wilden doen. Ze worden dezelfde dag 
nog vrijgelaten. 
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1989 
 
20 JANUARI 1989 
Bij de opening van het COVRA-kantoor in Middelburg worden de genodigden ontvangen met anti-
COVRA spandoeken en een heus anti-COVRA lied door enkele tientallen Zeeuwse demonstranten. Enkele 
genodigden van de receptie zijn duidelijk geïrriteerd en koelen hun woede op gekleurde linten die de 
actievoerders hebben opgehangen. 
 
27 MAART 1989 
De actiegroep ‘Van onbesproken gedrag’ dringt door tot op het terrein van de KEMA en SEP in Arnhem; 
ze schilderen leuzen op een aantal gebouwen (o.a. het SEP-hoofdgebouw en het kern-laboratorium) en 
saboteren de sloten. Ze doen dit als herinnering aan het ongeluk in Harrisburg (VS) dat die dag 10 jaar 
geleden begon. "In die tien jaar is er weinig veranderd, de SEP en KEMA nemen nog steeds deel aan de 
atoomlobby zonder enige vorm van zelfkritiek en ijveren nog steeds voor nieuwe kerncentrales", volgens de 
persverklaring. 
 
28 MAART 1989 
Ook omdat Harrisburg 10 jaar geleden is, worden er in de Oude Gracht in Utrecht 'radioactieve vaten' 
gedumpt, die vervolgens langs de, door het mooie weer, zeer drukke terrasjes drijven. Hier en daar een 
verbaasde blik is alles wat ze aan de toekijkende mensen kunnen ontlokken. Op de terrasjes worden stencils 
uitgedeeld. 
 
29 MAART 1989 

De deur van het COVRA-kantoor in Middelburg 
wordt dicht getimmerd met een groot bord waarop: 
“2500 bezwaarschriften, dat doet de deur dicht”. 
Tegen de vestiging van de afvalopslag-complex 
zijn in de laatste maanden meer dan 2.500 
bezwaarschriften ingediend die echter klakkeloos 
van tafel worden geveegd en absoluut niet serieus 
zijn genomen. 
 
APRIL 1989 
Onder het motto: "Draag een steentje bij tot 
sluiting van Dodewaard" wordt het 
antwoordnummer van de GKN (de eigenaar van de 

kerncentrale) overstroomd met postpakketjes met tegels en stenen. Het antwoordnummer is geopend om 
mensen de gelegenheid te geven aan het GKN te laten weten hoe ze over de kerncentrale denken naar 
aanleiding van het 20-jarige bestaan. Veel mensen maken op deze manier gebruik van de mogelijkheid om 
de GKN op te laten draaien voor de kosten van deze post. Het antwoordnummer wordt al snel weer 
gesloten. 
 
22 APRIL 1989 
Verkleed en geschminkt als 
stralingsslachtoffers (kaal, blaren, etc.) 
wandelen en wankelen mensen van ‘Stop 
Borssele’ op zaterdagmiddag door de 
drukste Middelburgse winkelstraat. Ze 
hebben veel bekijks en herinneren 
iedereen er aan dat Tsjernobyl 3 jaar gele-
den is. 
 
26 APRIL 1989 
Ruim 90 mensen (veel meer dan verwacht 
door de korte voorbereidingstijd en de 
uitzending van de voetbalwedstrijd 
Nederland-West-Duitsland), herdenken de 
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ramp in Tsjernobyl bij de kerncentrale in Dodewaard. Ook onder het motto: "Draag je eigen steentje bij' 
wordt door iedereen kartonnen dozen opgestapeld voor de toegangspoort. De muur (2 meter hoog en 10 
meter lang) onttrekt de kerncentrale aan het oog en wordt na een uur in brand gestoken. Doordat de 
demonstranten allemaal lichtgevende doodshoofdmaskers op hebben, is het een zeer indrukwekkend 
gezicht. De bedrijfsbrandweer doet verwoede pogingen het vuurtje uit te krijgen, hetgeen maar matig lukt. 
De ruimschoots aanwezige politie grijpt niet in. Veel herinneringen aan de actie in 1981 als de brandweer 
poederblussers inzetten en het weer lijkt of traangaswolken de kerncentrale omhullen. 
 
1 AUGUSTUS 1989 
De gemeenteraad van Borsele stemt in met de komst van de COVRA (10 voor, 4 -PvdA- tegen). Voor de 
vergadering hadden demonstranten zich in de gang op de grond gevlijd, met spandoek: "Loopt de raad over 
ons heen...?". De raad deed dat figuurlijk wel maar letterlijk niet en liet de politie de zaak ontruimen. Van 
de burgemeester Van der Heuvel zijn de maanden ervoor affiches verspreid onder de kop ‘Mister COVRA’. 
 
30 SEPTEMBER 1989 
De Secret Service Borssele 
(SSB) zoekt naar illegale 
activiteiten bij de Zeedijk. 
Aanleiding voor het bezoek zijn 
geruchten dat er, zonder 
bouwvergunning, toch een 
kerncentrale gebouwd zou zijn. 
Activisten van ‘Stop Borssele’ 
willen op deze ludieke manier 
duidelijk maken dat kort 
daarvoor de in 1969 afgegeven 
bouwvergunning nietig is 
verklaard. Boeren die op grond 
van die bouwvergunning een 
schadevergoeding hebben 
geëist, worden naar huis 
gestuurd met de mededeling dat 
er planologisch op de plaats van de kerncentrale niets veranderd is, omdat de bouwvergunning, wegens het 
ontbreken van geen bezwaar van GS niet geldig is. Volgens de SSB is er echter wel degelijk sprake van een 
kerncentrale op die locatie. 
 
4 NOVEMBER 1989 
Actievoerders van MariNEE ontvouwen een 50 meter lang reuzenspandoek bij het Stadhuis in Rotterdam 
“Er drijft een kernreactor in uw stad, wist u dat?”. Aanleiding is het afmeren van de Amerikaanse 
onderzeeër Bergall, die aangedreven wordt door een kernreactor en kernwapens aan boord heeft. Hoewel de 
gemeenteraad van Rotterdam zich zelf tot Kernwapenvrije gemeente heeft benoemd, blijft het heel stil aan 
de Coolsingel.  
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1990 
 
5 MAART 1990 
Tijdens een feestje in Arnhem van de GKN wegens haar 
25-jarig bestaan en het 20 jarig bestaan van de 
kerncentrale in Dodewaard, delen actievoerders ‘een 
bittere pil’ uit. Actievoerders met doodshoofden vragen 
zich af of er wel wat valt te vieren. Aan deelnemers 
werden jodiumpillen uitgedeeld; “het zoethoudertje van 
de jaren negentig”. “Ze zijn nog lang niet van ons af”, zo 
besluiten de actievoerders. 
 
26 APRIL 1990 
Na een flinke wandeling door het dorp Dodewaard, 
demonstreren ongeveer 50 mensen bij de kerncentrale 
tegen het ‘over de balk gooien’ van geld voor 
kernenergie. Er wordt ter plekke geld gedrukt en over de 
balk (de toegangsslagboom) gesmeten. Ook is er een Rad 
van Waanzin, deelnemers kunnen een inspectietocht in de 
kerncentrale winnen en iedereen krijgt een jodiumpil: in 
te nemen in geval van een ongeluk. Tevens is het de 
herdenking van 4 jaar Tsjernobyl. 
 
3 APRIL 1990 
In Middelburg worden 2 mensen aangehouden. “Rara 
verdachten”, volgens de politie, “die belangstelling 
zouden hebben gehad voor het gebouw van de PZEM of 
dat van de COVRA”. Ze hielden zich verdacht op in een geparkeerde auto en waren in bezit van flitslampen 
en technische tekeningen. “We weten dat dit materiaal kan worden gebruikt om explosieven te fabriceren”, 
volgens een politiewoordvoerder. 
 
6/7 MEI 1990 
Weer eens een meerdaagse actie. In Borssele moet de COVRA (Centrale Organisatie voor Radioactief 

Afval) faciliteit gebouwd worden. 
Hier moet de komende ‘50-100 
jaar’ al het Nederlandse 
radioactief afval opgeslagen 
worden, in afwachting van 
definitieve opslag (in 
zoutkoepels?) Het laag- en 
middelactief afval (in zee gedumpt 
tot 1982) ligt nu tijdelijk allemaal 
in Petten en het hoogradioactief 
afval (de brandstof) ligt bij en 
wordt vervoerd naar de 
opwerkingsfabrieken en zal pas na 
1995 terug komen (zo is de 
planning op dat moment). Hoewel 
er veel protest is tegen de opslag, 
kunnen acties niet op al te veel 
sympathie rekenen. 

Het terrein waar de COVRA-opslag gebouwd moet worden (enkele honderden meters van de kerncentrale) 
is omheind, en de bouw zal op maandag 7 mei beginnen. Vanaf vrijdagmiddag wordt er geprobeerd het 
terrein te bezetten, maar door een overmacht aan politie is dat onmogelijk. Wel wordt een tentenkamp 
getolereerd buiten de hekken van de COVRA. Ongeveer 70 mensen zijn dat wekend op het kamp en 
proberen telkenmale op het terrein te komen, hetgeen in kat-en-muis spelletjes resulteert. Zondag wordt er 
in Middelburg een brug geblokkeerd en het kantoor van de COVRA onder gekalkt. Maandagmorgen wordt 
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om zes uur met een blokkade begonnen van het bouwverkeer. Dat verkeer wordt door de politie op een 
afstand gehouden en om halfacht vertrekken de 
actievoerders naar Middelburg om het COVRA-
kantoor daar te blokkeren. Na enkele uren wordt die 
blokkade opgeheven en verlaten veel activisten 
(sommigen blijkens actieverslagen, met een flinke 
kater) Zeeland. In totaal worden dat weekend 11 
mensen gearresteerd. 

 
26/27 SEPTEMBER 1990 
In Den Haag is op 27 september een bijeenkomst 
gepland over een industrie-eiland voor de 
Nederlandse kust waarop dan kerncentrales gebouwd 
kunnen gaan worden. In de nacht ervoor word door 
de ‘Windsurfers tegen Koelwater’ bij deelnemers 
auto’s en/of garagedeuren onklaar gemaakt, bij het organiserende ingenieursbureau Ferrante & Bakker in 
Hilversum ruiten ingegooid. ‘s Morgens worden deelnemers opgebeld met de mededeling dat het 
symposium verplaatst is. Voor de ingang van het gebouw is ook nog een picket-line. Gespreksonderwerp 
die dag zijn de acties en veel minder het project, waar dan ook niets meer van wordt vernomen. 
 
15 OKTOBER 1990 
Het lukt zo’n 15 activisten van 
‘Stop Borssele’ om op het dak 
van de portiersloge van de 
kerncentrale in Borssele te 
klimmen. Hoewel de 
beveiligingsdienst en de politie 
snel ter plekke zijn, wordt niet 
ingegrepen. Na een half uur 
verlaat iedereen vrijwillig het 
terrein. ‘Stop Borssele’ vindt 
dat eerst de kerncentrales (de 
producenten van het 
radioactieve afval) dicht 
moeten, voordat er gepraat kan 
worden over de minst slechte 
opslag methode. De COVRA opslag faciliteit is dus onacceptabel. 
 
16 OKTOBER 1990 
Een geplande bezetting van het COVRA-kantoor in Middelburg mislukt. Als de actievoerders proberen 
binnen te dringen blijkt dat er al politie binnen is en ze ook nog worden opgewacht door de directeur die ze 
verzoekt ‘op te hoepelen’. De activisten komen niet verder dan de hal en na wat duw en trekwerk houden ze 
het voor gezien en gaan weer weg. Uitgelekt? Blijkbaar wel, maar de actie was maar in kleine kring bekend, 
dus hoe en door wie dan?  
 
20 OKTOBER 1990 
Hoewel dit niet echt een actie door de anti-kernenergie beweging is, is die toch van groot belang voor de 
anti-kernenergie strijd. Joop uit Tiel wordt ontmaskerd als politiespion. Joop was sinds 1980 actief binnen 
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onder andere de anti-kernenergie beweging en heeft tientallen acties verraden en over iedereen die hij 
tegenkwam verslag aan de politie gedaan. De politie bepaalde naar welke vergaderingen en acties hij toe 

moest. Hoewel er bij bepaalde groepen al enige tijd 
verdenkingen waren, kwam de ontmaskering voor de meeste 
mensen als een complete verrassing en duurde het lang voor 
dit verwerkt was.  
Joop is die dag uitgenodigd voor een vergadering, naar eigen 
zeggen “door Laka”, en wordt “verhoord en bedreigd met 
elektriciteit door acht mensen met bivakmutsen”. Een 
persoon wordt later gearresteerd en zit een week in 
voorarrest. Veroordeeld wordt hij niet omdat Joop in het 
proces verbaal o.a. verklaart “het geluid te horen van een 
witte Mercedes-bus die weg rijdt”. De rechter vindt dat nogal 
merkwaardig en neemt al zijn verklaringen wat minder 
serieus. 
Een ander gevolg van de ontmaskering is enorme publiciteit 
rond de Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD) die daar niet 
erg tevreden mee is. Op 24 november nemen ruim 1500 
mensen deel aan een grote strijdbare demonstratie tegen de 
snuffelstaat in Nijmegen. Een boek over de PID (de Politie-
inlichtingen Dienst) in diezelfde plaats (waarin ook het 
verslag van Joop’s ontmaskering) mag door een gerechtelijke 
uitspraak in een aantal winkels niet langer verkocht worden 
en door de verspreider niet langer verspreidt. 
 

18 NOVEMBER 1990 
Ruim 40 activisten uit verschillende anti-kernenergie groepen die veel met Joop Tiel te maken hebben 
gehad leggen een huisbezoek af. Joop is niet thuis (ondergedoken sinds z'n ontmaskering), maar zijn buren 
wel en die weten nu wie er op nummer 12 woont. 
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1991 
 
26 APRIL 1991 
Precies 5 jaar na het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl, wordt 
er in Arnhem een ‘dodenmars’ gehouden met als eindpunt de KEMA. 
Bij de hoofdpoort werden door de ongeveer 250 deelnemers kruisen 
geplaatst met namen van plaatsen waar zich ongelukken in kernenergie-
installaties hebben voorgedaan. KEMA doet nog steeds 
kernenergieonderzoek en de SEP is ook een fervent voorstander. 
 
10 JULI 1991 

In het gebouw van het 
COVRA-kantoor in 
Middelburg wordt door 10 
mensen de kamers van de 
directeur en de adjunct bezet. 
De kamers worden doorzocht 
en dat levert een lijst met bij 
de bouw betrokken bedrijven 
op die gepubliceerd wordt. De 
actie is een complete verrassing, dit in tegenstelling tot de 

bezetting van oktober 1990, die door toedoen van een infiltrant was uitgelekt. Na een uur verlaat iedereen 
vrijwillig het gebouw. 
 
20 JULI 1991 
De SEP heeft aangekondigd Dodewaard tien jaar langer dan gepland open te willen houden. Als reactie 
daarop wordt er een openbaar aangekondigde blokkade 
georganiseerd. Ruim 100 mensen nemen deel en de 
beweging tegen kernenergie wordt voor de zoveelste 
keer doodgewaand door de pers. Een groep jongeren 
(“uit Opheusden”, volgens de plaatselijke krant) is 
hinderlijk aanwezig en vallen demonstranten lastig. Wat 
dat betreft lijkt er nog weinig veranderd: demonstreren 
in Dodewaard wordt niet door iedereen op prijs gesteld. 
Na enkele uren wordt de blokkade opgeheven.  
 
26 SEPTEMBER 1991 
De eerste directe actie tegen voedselbestraling in 
Nederland, en ook nog eens de eerste keer dat de anti-kernenergie beweging hier actie tegen voert. 
Ongeveer 20 mensen bezetten het internationale hoofdkantoor van Gammaster in Ede. Ze vinden dat 
voedselbestraling overbodig is, niet geheel ongevaarlijk, radioactief afval produceert en wordt gebruikt als 
legitimatie van kernenergie. De actie is ook uit solidariteit met het verzet tegen een nieuwe vestiging van 
Gammaster in Westport, Ierland. 
Later blijken er bij de bezetting berichten gevonden te zijn over een, tot dan toe nog niet in de pers 
verschenen, ernstig ongeluk in Israël een jaar eerder, waarbij een werknemer zoveel straling opliep dat hij 
binnen enkele dagen overleed. 
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1992 
 
15 JANUARI 1992 
De COVRA weet zeker dat het niet van hun is: “Het klinkt misschien arrogant maar we verliezen geen 
vaten”, zegt een woordvoeder. Desalniettemin zorgt een vat met daarop COVRA Radioactief afval en een 
serienummer, voor veel consternatie op de snelweg A4 bij Haarlemmermeer. De brandweer van Amsterdam 
meet en zorgt er uiteindelijk voor dat het nepvat opgeruimd wordt. Het is een protest tegen de transporten 
van de ECN naar de COVRA in Borssele. 
 
31 JANUARI 1992 
Al het laag- en middel-radioactief afval opgeslagen in de loodsen op het ECN-terrein moet vervoerd 
worden naar de COVRA-complex in Borssele nu de gebouwen daarvoor klaar zijn. De transporten (in totaal 

600 vrachtwagens) zijn in 
november 1991 begonnen. De 
actiegroep ‘Stop COVRA’ 
roept op tot een blokkade van 
beide poorten van het ECN-
terrein om de transporten te 
hinderen. Ongeveer 35 
mensen zijn op deze koude en 
mistige morgen al vroeg 
present in het Noord-
Hollandse Petten. Er vinden 
die dag geen transporten 
plaats, door de mist... of toch 
om extra publiciteit door 
politie-ingrijpen te 
voorkomen? 

 
23 MAART 1992 
Om op de route aandacht te vestigen op de transporten van de ECN naar de nieuwe opslagplaats van de 
COVRA in Borssele, begeleiden actievoerders van ‘Stop COVRA’ een transport. Met spandoeken en 
gehuld in stralingspakken en gasmaskers rijden ze mee met de vrachtwagens.  
 
30 MEI 1992 
Bij de ECT (European Container Terminal) in het Rotterdamse havengebied vindt een korte blokkade 
plaats. Ongeveer 60 mensen blokkeren de poort. De actie vestigt de aandacht op Rotterdam als door- en 
invoerhaven voor radioactief materiaal. Niet alleen vinden er elke week meerdere transporten van en naar 
UCN in Almelo plaats, maar ook komen er regelmatig containerschepen met uranium in Rotterdam waar 
het vervolgens overgeslagen en verder vervoerd word. De actie is er een in het 4-daags ‘Ongehoord’ 
milieufestival met een actiekamp in het Zuiderpark in Rotterdam. 
 
9 SEPTEMBER 1992 
De regering besluit dat de kerncentrale Dodewaard door mag draaien met een gedoogvergunning, nadat de 
Raad van State de exploitatievergunning heeft vernietigd. Er is volgens de RvS geen inspraakronde geweest 
en ook geen veiligheidsonderzoek. Als reactie op het niet sluiten van de centrale blokkeren 20 activisten de 
toegangspoort. De politie grijpt niet in omdat de blokkade zich beperkt tot 1 weghelft. 
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1993 
 
29 JANUARI 1993 
Een boevenwagen, geëscorteerd door motorpolitie rijdt naar de koepelgevangenis in Schavelingen. Achter 
de tralies van de wagen de ministers Andriessen (EZ), Alders (Milieu) en De Vries (Sociale Zaken) in 
gestreepte gevangeniskledij. Deze actie van milieudefensie is gericht tegen het feit dat deze ministers 
verantwoordelijk zijn voor het zonder vergunning mogen doordraaien van de kerncentrale in Dodewaard. 
De Raad van State heeft namelijk in juni 1992 de vergunning nietig verklaard omdat de bevolking geen 
inspraak heeft gekregen en het veiligheidsrapport benedenmaats is. De situatie wordt, en niet voor de eerste 
keer, ‘gerepareerd’ met een gedoogvergunning. 
 
25 APRIL 1993 
In de tuin van Minister Andriessen (Economische Zaken) in Wassenaar wordt een bliksemactie uitgevoerd. 
Op deze zondagmiddag wordt er op meerdere plekken in zijn tuin naar uranium gegraven. De actie is een 
protest tegen de pogingen van Andriessen om kernenergie bespreekbaar te houden (zijn beleidsstuk: ‘Het 
Dossier Kernenergie”) en ook omdat hij de volgende dag de Topnux conferentie zal openen. De actie duurt 
ongeveer een kwartier en er zijn geen arrestaties. 
 
26 APRIL 1993 
Een meerdaags bijeenkomst (genaamd ‘Topnux’) georganiseerd door de European Nuclear Society (een 
lobby club van kernenergievoorstanders en mensen uit de nucleaire industrie), vindt plaats in het 
congresgebouw in Den Haag. Het begint met een congres. Het 
LPTK (Landelijk Platform Tegen Kernenergie, een 
samenwerkingsverband van zo’n 15 maatschappelijke en 
politieke groeperingen) organiseert een picketline waar 50 
mensen aan mee doen. De politie is massaal aanwezig, maar de 
meeste bezoekers zijn al heel vroeg het gebouw binnen geloodst. 
Er is nog een persconferentie waar een nieuwe brochure (‘Het 
dossier kernenergie kan gesloten worden’) wordt gepresenteerd 
en waar Tsjechische activisten informatie geven over de 
pogingen van de westerse nucleaire industrie vaste voet aan de 
grond te krijgen in Oost-Europa. 
Een affiche, gemaakt ter herinnering aan de ramp in Tsjernobyl, 
wordt landelijk door meer dan 60 groepen verspreidt en geplakt. 
 
26 APRIL 1993 
In Nijmegen gaat een groep activisten de stad in (geschminkt, 
met trommels, spandoeken en stencils) om de ramp in Tsjernobyl 
te herdenken (7 jaar geleden) en op te roepen voor de blokkade in Dodewaard een paar dagen later.  
 
26 APRIL 1993 
Ook in Borssele wordt Tsjernobyl met een korte demonstratie bij de kerncentrale herdacht. Ongeveer 15 
mensen nemen deel. 
 
29 APRIL 1993 
Als uitstapje tijdens de Topnux-conferentie in Den Haag is er een excursie georganiseerd naar de 
kerncentrale in Dodewaard. Ruim 50 activisten willen dat voorkomen en blokkeren ‘s morgens de 
toegangspoort. Een deel van de atoomlobbyisten is al vóór de blokkade in de centrale een ander deel wordt 
aan de achterkant met de boot in de haven aan land gebracht. Dan wordt de blokkade opgeheven. 
 
9 JUNI 1993 
Greenpeace blokkeert de hoofdingang van het ministerie van Economische Zaken in Den Haag met vaten 
zand uit het Britse Sellafield, radioactief vervuild zand rond de opwerkingsfabriek. Leukemie komt in de 
omgeving van het fabriekscomplex veel vaker voor dan gemiddeld. In Sellafield zal een nieuwe 
opwerkingsfabriek in gebruik worden genomen (Thorp), waarin ook de brandstof uit Dodewaard zal 
worden opgewerkt. Opwerking is zeer vervuilend en overbodig. 
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14 JULI 1993 
Opzich niet zo’n bijzondere actie: vernielingen op het SEP-terrein in Arnhem komen vaker voor, maar wel 
een bijzonder grappige persverklaring. De ‘anti-imperialistiese’ groep ‘Vrijheid voor Toetachamon’ is 
tegen kernenergie en ziet voldoende aanleidingen om er weer eens wat tegen te doen: “kunnen we oefenen, 
voor als de diskussie over nieuwe kerncentrales weer zal oplaaien”.  
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1994 
 
17 JANUARI 1994 
Greenpeace voert actie in Dodewaard tegen de nieuwe Thorp-opwerkingsfabriek in het Britse Sellafield die 
dan in gebruik wordt genomen. Thorp is de fabriek waar de brandstof uit Dodewaard opgewerkt moet gaan 
worden. Daarmee is Nederland 
rechtstreeks verantwoordelijk 
voor de radioactieve vervuiling 
van de Ierse Zee en de stranden 
in de buurt van Sellafield en dus 
ook voor het grote aantal 
leukemie-gevallen in de 
omgeving van het complex. De 
werknemers van Dodewaard 
moeten zich een weg banen 
door voor ‘doodliggende’ 
actievoerders. 
 
26 APRIL 1994 
In Borssele wordt bij de 
centrale de ramp in Tsjernobyl 
herdacht met een minuut stilte. 
Het is precies 8 jaar na het 
ongeluk in de Oekraïense 
reactor en het wordt steeds duidelijker dat de gevolgen desastreus zijn. Het aantal kinderen met 
schildklierkanker is enorm gestegen en ook het aantal gevallen van leukemie (die een langere incubatietijd 
heeft) begint te stijgen. Het zal nog langer duren, maar dan zullen ook andere soorten kanker sterk stijgen. 
 
15 NOVEMBER 1994 
Vanaf de kerncentrale Borssele vertrekt Greenpeace met vrachtwagens vol ‘radioactief zand’ en ‘geld’. 
Men wil op deze manier laten zien dat langer openhouden veel geld zal kosten en veel meer radioactief 
afval zal opleveren. Men dumpt het op het Binnenhof in Den Haag, waar de Tweede Kamer verder gaat met 
haar op 9 november begonnen debat over de modificatie (aanpassen aan nieuwe veiligheidseisen) van de 
kerncentrale en daarmee gepaard gaand, het al dan niet langer open houden. Min. Wijers (EZ) is tegen 
sluiting, CDA en VVD ook, PvdA is tegen langer open houden en D’66 weet het nog niet. Wat volgt is een 
maand lang onduidelijkheid over standpunten, meerderheden, kabinetsbeslissingen en de gevolgen daarvan. 
 
21 NOVEMBER 1994 
De groep ‘Stop Kernenergie’ richt vernielingen aan op het SEP-terrein in Arnhem. Volgens het persbericht 
is de SEP een grote promotor van kernenergie: “De SEP wil opnieuw een half miljard investeren en 
daarmee kernenergie levensvatbaar houden”. De actie gebeurt in de nacht voordat de Tweede Kamer stemt 
over de modificatie (modernisering) van Borssele. In eerste instantie staken de 
stemmen, maar een dag later wordt alsnog een motie van Groen Links 
aangenomen waarin gevraagd wordt Borssele niet langer open te houden dan 
2004. In de praktijk, zo werd gedacht, zou dat betekenen dat de modificatie te 
duur zou worden voor beperkt aantal bedrijfsjaren en dus niet door zou gaan, 
wat vervolgens weer zou betekenen dat de centrale snel dicht zou moeten 
omdat zonder modificatie de veiligheidsnormen niet gehaald zouden worden. 

Milieuorganisaties kondigen al een groot feest bij de 
verwachte sluiting een jaar later op 31 december aan. 
Later blijkt er alsnog een oplossing gevonden te worden, 
Wijers zegt snel 70 miljoen gulden extra geld toe, 
waardoor modificatie haalbaar wordt en de centrale pas in 
2004 gesloten hoeft te worden. 
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19 DECEMBER 1994 
Greenpeace blokkeert vanaf 7 uur door middel van 40 vastgeketende actievoerders een vijftal poorten van 
de centrale in Borssele en houden daarmee 400 personeelsleden buiten. De bedrijfsbrandweer vindt om half 
een ‘s middags echter nog een poort en opent die voor het personeel.  
De Tweede Kamer praat de dag erna over de sluiting van de centrale. Ze stemt er mee in dat de centrale in 
2004 gesloten wordt. Min. Wijers stelt 70 miljoen gulden beschikbaar om de modificatie met de vervroegde 
sluiting rendabel te maken. Hiermee is een snelle sluiting van de baan. 
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1995 
 
14 JANUARI 1995 
De actiegroep ‘Stop Borssele’ al sinds de jaren zeventig actief in Zeeland is blij met de op handen lijkende 
sluiting van de centrale en begint op de dijk tegenover de centrale met een kunstwerk. Een kunstwerk van 
sleutels moet het worden: een kunstwerk dat het verzet tegen kernenergie moet symboliseren. Als de 
directeur van de centrale leuk denkt te wezen en een sleutel 
aanbiedt voor het openhouden van Borssele (“deze sleutel 
opent de deur naar een veilige, goedkope en 
milieuvriendelijke opwekking van elektriciteit door 
kernenergie") ontstaat er wat kommotie. 
 
18 MAART 1995 
Op 12 januari zijn ze in Brussel tegen kernenergie en 
kernwapens gaan wandelen en via Engeland en Frankrijk 
zijn ze in maart in Nederland aangeland. Het is een groep 
van zo’n 80 wandelaars die in totaal 1500 km gaan lopen 
en op 12 oktober in Moskou aan willen komen. De actie 
‘Walk For a Nuclear-Free Europe’ is georganiseerd door 
For Mother Earth. Op 18 maart zijn 150 wandelaars en 
sympathisanten bij de kerncentrale van Dodewaard. Een 
delegatie krijgt een gesprek (wat niets oplevert) met de 
directeur, terwijl de overigen zich vermaken voor de 
hoofdpoort, waardoor het verkeer in en uit de centrale voor 
een middag stil ligt. De politie grijpt niet in en de sfeer is 
zeer vriendelijk. 
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1996 
 
23 APRIL 1996 
Vanuit 5 plekken (Almelo en Borssele vertrek 23ste, 
Dodewaard 24ste, Delft 25ste en Petten 26 april) vertrekken 
dezer dagen groepen fietsers die uiteindelijk 27 april moeten 
aankomen in Amsterdam bij de herdenking van 10 jaar 
Tsjernobyl. Op de 25ste bieden de fietsers uit Delft en 
Borssele in Den Haag aan minister Wijers een petitie aan 
waarin stopzetting van (steun aan) kernenergie en meer 
investeringen in energiebesparing en duurzame energie. De 
fietstochten worden georganiseerd door Jongeren Milieu 
Actief. 
Zowel in Almelo als in Dodewaard blokkeren enkele 10-
tallen actievoerders even de hoofdpoort voordat ze op hun 
stalen ros klimmen. Ze gaan op de grond liggen en 
verbeelden daarmee de slachtoffers van kernenergie.  
 
26 APRIL 1996 
Vijftien activisten van Greenpeace lukt het om op de koepel 
van de HFR-onderzoeksreactor op het terrein van het ECN in 
Petten te klimmen. De actie, een blamage voor de beveiliging van deze reactor, vindt plaats precies tien jaar 
na het ongeluk in de reactor van het Oekraïense Tsjernobyl. Op de koepel wordt een groot spandoek 
gehangen: “Tsjernobyl kan overal”. Greenpeace protesteert met deze actie ook tegen de ECN en een 
consortium van de Nederlandse industrie (DNC, de Dutch Nuclear Consortium), die in Oost-Europa 
proberen orders in de wacht te slepen bij het oplappen van oude en onveilige reactoren. Alle activisten 
werden gearresteerd, maar na korte tijd vrijgelaten. Twee verslaggevers moesten hun videoband van de 
actie afgeven, (maar hadden deze al verwisseld met een lege band). Volgens een woordvoerder was de 
veiligheid van de reactor niet in het geding, omdat het onmogelijk is vanaf de koepel de bedrijfsvoering te 
verstoren. In november 1988 lukte het een groep mariniers om de centrales snel te overmeesteren. Als 
reactie daarop zegde minister De Korte (EZ) toe dat de reactor binnenkort ‘ondoordringbaar’ zou zijn. 
 
26 APRIL 1996 
In veel plaatsen in Nederland wordt het ongeluk in Tsjernobyl en de 
slachtoffers herdacht met stiltekringen en fakkeloptochten. In 
Dodewaard wordt door Greenpeace met een laserstraal (bereik 40 
km) de evacuatiezone aangeduid. Ook wordt er op de centrale een 
laseranimatie geprojecteerd over kernenergie. 
 
27 APRIL 1996 
Ter gelegenheid van ’10 jaar Tsjernobyl’ wordt er in het 
Amsterdamse Oosterpark een grote manifestatie gehouden. Enkele 
honderden mensen lopen langs de kraampjes, luisteren naar de 

optreden van Simon Vinkenoog, 
Rosa King of Lee Towers, luisteren 
naar sprekers of de forumdiscussies, 
kijken naar de kindertekeningen 
over de (gevolgen van) de ramp uit 
Wit-Rusland, doen mee aan de 
veiling van die tekeningen, of zitten 
gewoon lekker in de zon. Een breed 
samenwerkingsverband heeft 
opgeroepen tot de manifestatie, dit 
ondanks het feit dat kernenergie 
verdwenen is van de agenda van 
veel milieuorganisaties en blijkens 
de tegenvallende opkomst niet 
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alleen daar. Tien jaar na het ongeluk wordt langzaam duidelijk dat de gevolgen vooral in Wit-Rusland 
desastreus zijn. 
 
4 JULI 1996 
Aan de Technische Universiteit in Delft is een bijeenkomst om plannen voor te leggen en te verduidelijken 
aan vertegenwoordigers van meer dan 60 bedrijven over een nieuwe kernreactor: de Hoge Temperatuur 
Reactor. Het HTR-consortium hoopt dat vanaf 2005 die kleine reactoren gebouwd gaan worden en spreken 
van een ‘revival’ van kernenergie in Nederland. De jongerenorganisatie binnen GroenLinks, Dwars, 
organiseert protest; er is een picket, men deelt pamfletten uit, en binnen worden kritische vragen gesteld. 
 
23 AUGUSTUS 1996 
De UCN sponsort in Almelo allerlei culturele en sportieve activiteiten. Vlak voor de Profronde van Almelo 
verspert een actievoerder de wielrenners de weg met een spandoek tegen kernenergie en de UCN. Na 
enkele sommaties van de sterke arm, verdwijnt hij in het publiek. Het is niet de eerste keer dat er een actie 
tegen sponsoring van UCN plaats vindt. Enkele maanden eerder, in oktober 95, was voor de aanvang van 
een kamermuziekconcert ook al actie gevoerd tegen UCN sponsoring. 
 
2 NOVEMBER 1996 
Op 3 oktober heeft de SEP beslist Dodewaard te sluiten: er is ‘geen perspectief voor kernenergie in 
Nederland’. Een grote verrassing. Milieuorganisaties besluiten snel een groot feest te organiseren voor oude 
en nieuwe activisten. Op zaterdag 2 november verrijst er een grote tent vlak bij de centrale. Muziekgroepen 
die begin jaren 80 ook speelden op de grote acties toen, besluiten nu ook weer te komen (‘RK. De 
Veulpoepers’). Het feest heeft natuurlijk een duidelijk nostalgisch karakter. ‘s Avonds is er enige 
consternatie als een geplande fakkeloptocht naar de centrale op last van de politie afgelast wordt: dronken 
buurtbewoners dreigen met geweld. Er lijkt weer niets veranderd! Het feest wordt desondanks niet in 
mineur afgesloten: men weet immers: “wie het laatst lacht, lacht het best!” 
 
5 NOVEMBER 1996 
30.000 Zeeuwse huishoudens ontvangen een brief over de risico’s van het transport van splijtstof. Op het 
eerste gezicht komt de brief van de EPZ, de eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Maar bij nauwkeurig 
lezen blijkt Greenpeace de afzender te zijn. Borssele is van binnenkort weer een transport met gebruikte 
brandstof naar de opwerkingsfabriek in het Franse La Hague te sturen. Greenpeace protesteert daartegen en 
vindt dat er meer openheid over de transporten moet komen. 
 
12 NOVEMBER 1996 
Vijftien actievoerders van Greenpeace ketenen zich vast aan een transport met splijtstof die net het terrein 
van de kerncentrale in Borssele verlaten heeft. De vrachtwagen is op weg naar de opwerkingsfabriek in het 
Franse La Hague. Het lukt de activisten om de vrachtwagen met de container 2,5 uur op te houden Zolang 
heeft de ME nodig om de kettingen door te knippen waarmee ze vast zitten. De datums van deze 
transporten worden nog steeds geheim gehouden uit angst voor acties. Een jaar later krijgt Greenpeace een 
actieverbod voor een half jaar voor de Borssele transporten. Daarna houdt eerst België het tegen en later 
worden ze verboden omdat er te hoge stralingswaarden zijn waargenomen bij eerdere transporten. Pas kerst 
1998 worden ze weer toegestaan, maar juridische procedures tegen de vergunningen zal weer veel 
vertraging opleveren. 
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1997 
 
16 JANUARI 1997 
Op het terrein van de UCN vindt een symposium plaats over een nieuw soort reactor: de Incogen-reactor. 
Een aantal leden van Dwars (jongerenorganisatie van GroenLinks) voert actie. Iedereen krijgt naast een 
stencil met technische kritiek op de reactor ook een tennisbal aangeboden. Dit omdat de splijtstof in de 
reactor niet in staven maar in ballen zit (daarom heet de reactor al snel de ‘ballenreactor’). 
 
17 MAART 1997 
Een lege vrachtwagen die later de splijtstoffen moet vervoeren naar de boot, wordt op een testritje net 
buiten de poorten van de kerncentrale in Dodewaard geblokkeerd door Greenpeace. Omdat er sprake is van 
een lege vrachtwagen grijpt de politie niet in en lijkt het min of meer een mislukte actie. Maar Greenpeace 
houdt de blokkade, door middel van mensen met 'lock-ons' rond de wielen, vol. Op donderdag, vier dagen 
na het begin, blijkt dat de boot die de vrachtwagen in Duinkerken op kwam halen onverrichter zake weer 
vertrokken is, omdat de vergunning afliep. Dan blijkt dat het transport werkelijk tegengehouden is en op de 
avond van 20 maart stopt Greenpeace met de blokkade. 
 
26 APRIL 1997 
Elf jaar na de ramp in Tsjernobyl in de 
Oekraïne. In Almelo wordt een demonstratie, 
stiltekring en fakkeloptocht georganiseerd. Het 
is één van de eerste acties georganiseerd door 
nieuwe comité ‘Nooit meer Tsjernobyl Almelo’, 
dat steeds actiever zal worden. Enkele tientallen 
mensen nemen deel. 
 
26 APRIL 1997 
‘Stop Borssele’ begint nu publiekelijk met het 
inzamelen van sleutels. Men wil, als de 
kerncentrale gesloten wordt, op de dijk langs de 
Westerschelde tegenover de centrale, een 
kunstwerk oprichten, gemaakt van sleutels. 
Binnen een paar uur wordt er 60 kilo sleutels ingeleverd. De actie (officieel begonnen in januari 1995, toen 
leek dat sluiting nabij was) gaat door tot de centrale werkelijk gesloten is. In augustus besluit de 
gemeenteraad van Borsele niet mee te werken aan de oprichting van het kunstwerk door een aanvraag voor 
een sokkel af te wijzen. 
 
24 JUNI 1997 
Greenpeace brengt 250 gram sediment en 150 milliliter water aan land bij de kerncentrale Borssele. Het is 
precies het aandeel dat Borssele heeft in de monsters die Greenpeace naar boven heeft gehaald bij de 
opwerkingsfabriek in La Hague. Volgens de Nederlandse wetgeving is de radioactiviteit zo hoog dat het 
radioactief afval is. VROM weigert eerst de boot vanuit Scheveningen te laten vertrekken met het 
radioactief afval aan boord, maar haalt bakzeil als Greenpeace voet bij stuk houdt: het wil het terugbrengen 
naar de rechtmatige eigenaren; de kerncentrales. Opwerking staat al lang ter discussie, vooral door de 
radioactieve lozingen en ook omdat het onnodig is: er is geen markt voor het plutonium. Ook is volgens 
Greenpeace directe opslag goedkoper dan eerst opwerking en dan opslaan.  
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1998 
 
16 MAART 1998 
In Rotterdam wordt het kantoor van de Duitse Bundesbahn bezet door zo’n 20 actievoerders. Ze protesteren 
tegen het, voor de volgende week, geplande transport door de Duitse spoorwegen van radioactief afval naar 
de opslagplaats in Ahaus. Door de verwachte massale protesten moeten duizenden agenten worden ingezet 
om ervoor te zorgen dat het transport de opslagplaats zal bereiken. Ook Nederlandse activisten nemen aan 
de protesten in Duitsland deel, maar nemen een voorschot om nu al actie te voeren bij dit kantoor van de 
vervoerder. De bezetting wordt na een uur opgeheven zonder politie-ingrijpen. 
 
5 APRIL 1998 
Elf mensen worden opgepakt op vliegbasis Gilze-Rijen bij een actie tegen het gebruik van verarmd uranium 
in militaire wapensystemen. Op de 
basis staan Apache helikopters waarin 
dit restproduct van uraniumverrijking 
wordt toegepast als bepantsering. Ook 
in munitie wordt, vooral door de VS, 
steeds meer verarmd uranium 
gebruikt; het is heel zwaar en 
ontbrandt bij inslag; een groot militair 
strategisch voordeel. Nadeel is echter 
de besmetting met uranium deeltjes. 
In Irak zijn de gevolgen al zichtbaar 
en zijn hele gebieden vervuild. 
Tweede Paasdag (13 april)  is de 
(jaarlijkse) Paasmars voor 
Ontwapening en Vrede in Gilze-
Rijen. Ook daar is veel aandacht voor 
verarmd uraniumwapens. 
 
25 APRIL 1998 
Onder het motto: ‘Plutonium verkoop; Geld toe!’ organiseert ‘Stop Borssele’ in Middelburg een actie tegen 
kernenergie. “Vroeger, voordat het vrede was”, zegt een woordvoerder cynisch, “was plutonium goud geld 
waard, nu moet je stortingskosten betalen”. Weinig mensen hebben belangstelling: “wat moet ik ermee?” is 
de reactie, en “dat is nu juist ook het probleem!”. Daarom: stoppen met kernenergie en met opwerken. De 
actie is tevens de Tsjernobyl herdenking en Zeeland. 
 
3 AUGUSTUS 1998 
Hoewel de actie plaats vindt in de haven 
van Antwerpen toch vermeld. Nederlandse 
activisten (aangevuld met een enkele Belg) 
voeren actie bij binnenkomst van het schip 
Arunbank uit Australië. Reden: aan boord 
containers Australisch uranium. Ook bij het 
vertrek uit Darwin werd er actie gevoerd. 
De actie is uit solidariteit met de acties 
tegen de nieuwe Jabiluka uraniummijn in 
het Kakadu National Park. Bij die acties, 
die al maanden continue plaats vinden, zijn 
al 400 mensen gearresteerd 
 
15 AUGUSTUS 1998 
In de buurt van de centrale in Dodewaard klimmen twee mannen 20 meter in een hoogspanningsmast en 
maken kortsluiting. “Ze hadden tot as verpulverd kunnen zijn”, is de reactie van de 
elektriciteitsmaatschappij Nuon. En, vraagt men zich af: waren het malloten of was het een actie tegen de 
centrale. Maar die ligt immers al een jaar stil. Onduidelijk dus, maar zo zegt de Nuon-woordvoerdster: de 
mannen moeten vrijwel zeker verwondingen hebben opgelopen. Toch wordt er nooit iets bekend over 
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slachtoffers en/of daders. In 1982 is er bij dezelfde mast, maar 
wel vanaf de grond, ook kortsluiting gemaakt. Toen door het 
‘Verzetsfront Willy Wortel en de Lampjes’. 
 
14 DECEMBER 1998 
In totaal 36 landen wordt tegelijkertijd geprotesteerd tegen de 
plannen van de EBRD (de Oost-Europa bank) om Oekraïne geld 
te lenen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. De 
campagne tegen K2/R4 (de namen van de centrales: Khmelnitsky-
2 en Rovno-4) loopt al jaren. In Den Haag wordt bij het 
Ministerie van EZ actie gevoerd. Mensen van A Seed, Both Ends 
en WISE, gekleed in stralingspakken hangen voor de ingang van 
EZ een groot spandoek (“Geen cent voor Tsjernobyl 2”) en aan 
een waslijn 75 argumenten tegen de bouw van de centrales. 
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1999 
 
24 FEBRUARI 1999 
De Socialistiese Partij (SP) voert samen met Greenpeace actie tegen de geplande transporten van 

hoogradioactief afval van Petten naar de 
COVRA in Borssele. Omdat in Petten het 
koelbassin vol is (het afval van de HFR 
reactor wordt niet meer naar de VS 
afgevoerd, omdat de HFR weigert over te 
schakelen naar het minder 
proliferatiegevoelige laagverrijkte 
uranium), wil de ECN het afval opslaan 
bij de COVRA in een loods voor laag- & 
middel radioactief afval. Daar is veel 
protest tegen omdat de loods daar niet 
geschikt voor is: 71% van de Zeeuwse 
bevolking is tegen deze opslag. Bij de 
COVRA wordt een houten muur 
(symbool voor deze noodoplossing) 
opgericht. De transporten worden later 

dat jaar verwacht. 
 
1 MAART 1999 
Na een heel weekend ‘activisten training’ (o.a. in geweldloosheid) wordt op maandagmorgen de hoofdpoort 
van Urenco in Almelo geblokkeerd door ongeveer 15 leden van de actiegroep Onkruit Vergaat Niet! die 
zich vastketenen. Aangezien “de bedrijfsvoering niet gehinderd wordt” worden ze met rust gelaten en om 
halféén heffen ze vrijwillig de blokkade op. Op zaterdagavond hadden demonstranten stencils uitgedeeld 
voor de voetbalwedstrijd Heracles-Veendam: Urenco sponsort Heracles. Het is duidelijk, niet alleen door 
deze actie, dat tegenstanders van kernenergie in Twente zich weer wat aan het hervinden zijn. 
 
29 MAART 1999 
Naar aanleiding van het feit dat het precies twintig jaar geleden is dat het ongeluk in de kerncentrale van 
Three Mile Island (Harrisburg, VS) plaats vond, bezetten activisten een toren op het drielanden punt in 
Vaals en hangen (in 3 talen) grote spandoeken op: ‘Stop Kernenergie!’ 
 
19 APRIL 1999 
Bij het KIVI (Koninklijk Instituut Voor Ingenieurs) in Den Haag 
wordt er een bijeenkomst gehouden “door de laatste restanten 
van de Nederlandse atoomlobby, over de vermeende zegeningen 
van de HTR, de Hoge Temperatuur Reactor” (uit persbericht 
WISE). Het ECN promoot dit ontwerp “als een reactor voor de 
energiemarkt van de 21ste eeuw”. Ook medewerkers van de 
ESKOM, het Zuid-Afrikaanse elektriciteitsproductie bedrijf, die 
probeert de reactor te bouwen, zijn aanwezig. Net als enkele 
tientallen actievoerders, die dit allemaal geen goed idee vinden en 
dat met spandoeken en stencils aan iedereen duidelijk maken. 
 
25 APRIL 1999 
Dertien jaar Tsjernobyl. Vanaf NS-station Almelo De Riet begint 
een demonstratie naar de hoofdpoort van de UCN/Urenco. 
Ongeveer 80 deelnemers luisteren daar naar muziek en 
toespraken, o.a. van Natasha Gerson over haar (en Wilja Jurg’s) 
boek over de FHS-affaire, waarbij de aluminiumsmelter FHS in 
Dedemsvaart en de UCN een onfrisse rol spelen.  
 
5 JUNI 1999 
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Greenpeace dumpt 6000 liter radioactief afvalwater bij de kerncentrale in Borssele. Het water is afkomstig 
van de lozingspijp van de opwerkingsfabriek in het Franse La Hague. Toen Greenpeace van de minister 
geen toestemming kreeg om het afvalwater aan land te brengen, besloot men het zonder toestemming bij de 
kerncentrale achter te laten. De kerncentrale is volgens Greenpeace verantwoordelijk voor het radioactieve 
vervuilde water. Twee grote tanks worden voor de poort achtergelaten en nog twee tanks over het hek van 
de kolencentrale getild en daar neer gezet. De COVRA haalt in opdracht van VROM het afval op en slaat 
het op. Er blijkt inderdaad sprake van verhoogde straling. “La Hague loost zonder blikken of blozen 230 
miljoen liter per jaar, maar zodra er een klein deel van dit water wordt teruggebracht, weet niemand er raad 
mee”, aldus Greenpeace. 
 
19 JULI 1999 
Actievoerders blokkeren maar liefst 14 vrachtwagens die het Urenco-terrein willen verlaten met verrijkt 
uranium. Een aantal van de 20 activisten heeft zich aan de hekken 
vastgeketend. Het duurt drie uur voor de politie ingrijpt en ze 
verwijdert. Het is één van de activiteiten in een Actieweek van 
16-23 juli georganiseerd door NENO (Nederland Euregionaal 
Nucleair Overleg) en het Urenco-overleg.  
 
9 OKTOBER 1999 
Het is de jaarlijkse open dag bij het ECN in Petten. Leden van het 
‘Landelijk Platform tegen Kernenergie’ staan met stencils en 
spandoeken bij de ingang. ECN investeert nog steeds in 
kernenergie. Bij de ingang worden “Atoomenergie? Nee 
bedankt!” ballonnen uitgedeeld, zodat op het terrein, van oudsher 
een pro-kernenergie bolwerk, op die dag het ‘antikernenergie 
zonnetje’ goed zichtbaar is. 
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2000 
 
22 APRIL 2000  
Zes leden van de actiegroep BAND (Breek Atoomketen Nederland-Duitsland, een verwijzing naar BAN dat 
eind jaren 70 actie voerde tegen UCN) knippen zich een weg naar binnen op het Urenco terrein in Almelo. 
De zes gaan op inspectie naar de opslag van verarmd uranium. Behalve een protest tegen kernenergie is het 
daarmee ook een actie tegen het gebruik van dat afvalproduct in wapens. (o.a. door de VS in de 
Golfoorlog). De 6 activisten kunnen ongehinderd over het hele terrein lopen voordat ze na een half uur 
gearresteerd worden. Ze worden, met dagvaarding, allemaal dezelfde avond nog vrijgelaten. 
 
24 APRIL 2000 
In het kader van de jaarlijkse Paasmars, wordt er dit jaar (naast 
Stork en Hollandse Signaal) ook gedemonstreerd tegen Urenco. 
Dit keer in Hengelo bij een kantoor(tje) van de UCN (de 
Nederlandse deeleigenaar). Enkele honderden mensen nemen 
deel en doen mee aan dit experiment: “Almelo is gekozen onder 
meer door de grote stabiliteit van de ondergrond, want 
trilklingen zijn heel slecht voor de ultracentrifuges. Ook al zijn 
we niet vlak bij de fabriek, het lijkt me het proberen waard om 
met z’n allen tegelijkertijd flink op de grond te stampen (van 
kwaadheid ofzo). Kijken wat er dan gebeurt. En als nu blijkt dat 
er niets gebeurd is en de fabriek gewoon door draait, betekend 
dat alleen maar dat we de volgende keer met nog meer zullen 
moeten komen (en dichterbij moeten gaan staan!)”. (uit speech 
Dirk Bannink, WISE).  
 
20 SEPTEMBER 2000 
Onder grote politiebewaking rijdt er vanuit Petten een transport 
met hoogradioactief afval (brandstof van de proefreactor op het 
ECN-terrein) naar de COVRA in Borssele. Aan dit eerste van drie transporten is veel juridische en 
procedurele getouwtrek vooraf gegaan. De ECN zit met haar brandstof in de maag. Normaliter wordt dat 
getransporteerd naar de VS, waar de reactor ook haar nieuwe brandstof van krijgt. Maar door 
besluiteloosheid van de HFR-exploitanten om om te schakelen naar andere brandstof, wil de VS het afval 

niet terug nemen. De 
reactor moet sluiten als 
er geen oplossing 
gevonden wordt. Het 
afval wordt nu 
opgeslagen bij de 
COVRA in een loods 
voor laag- en 
middelactief afval. In 
Zeeland is er veel 
ongenoegen: ze voelen 
zich als vuilnisvat 
gebruikt. Al in april 
1999 werden er door 
Greenpeace 7000 
Zeeuwse protestkaarten 
afgeleverd bij het 

ministerie van Economische Zaken. Eerder al had de SP bij de COVRA actie gevoerd tegen het voornemen. 
Zo’n 25 activisten (voornamelijk van de SP) proberen op de snelweg bij Rilland het transport te blokkeren. 
Maar de enorme overkill aan politie sluit de groep demonstranten op de parkeerplaats naast de snelweg in, 
als het transport in de buurt komt. Het is sinds lange tijd weer een eerste poging om tegen hoogradioactieve 
afval transporten uit kerncentrales actie te voeren.  
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25 SEPTEMBER 2000 
Op het terrein van de ECN vindt een congres plaats van internationale vertegenwoordigers van de nucleaire 
industrie over veiligheid. Zo’n 80 technologen willen met twee bussen ‘s morgens vroeg het terrein op 

rijden vanaf hun hotel. 
Maar op de toegangsweg 
worden de bussen 
klemgezet door 
actievoerders van WISE. 
Ze kunnen niet voor- of 
achteruit en ook niet de 
bus uit, omdat ook de 
deuren dichtgehouden 
worden. Er ontstaat wat 
handgemeen en er valt een 
enkele rake klap. De ECN 
en de industrie baalt 
enorm en na een uur, als 
ook mensen de bussen 
beginnen te verlaten via 
nooduitgangen, wordt de 
blokkade opgeheven. 

 
4 OKTOBER 2000 
Opnieuw een blokkade actie van (voornamelijk) SP tegen het transport van hoogradioactief afval van Petten 
naar de COVRA. Bij Reimerswaal willen de activisten met kruiwagens vlak voor het transport de snelweg 
op (vlak voor het transport is er altijd een ‘autoloze’ ruimte, omdat niemand het transport mag inhalen en 
opritten worden afgezet). De aanwezige ME grijpt hard in en er vallen klappen. De activisten snappen iets 
niet: je mag blijkbaar alles blokkeren (boeren, taxichauffeurs, vrachtwagenchauffeurs, etc), als het maar 
voor je eigen portemonnee is. Voor het milieu wordt niets getolereerd. 
 
25 OKTOBER 2000 
‘s Morgens hebben zich in de buurt van Nieuwegein ‘Onkruit Vergaat Niet!’ Activisten verzameld. Men 
wil proberen het derde transport van de HFR naar de COVRA te stoppen. Ze willen vlak voor het transport 
op de A2 zien te komen. Het lukt hun niet om ongezien hun posities in te nemen. Het ene busje stuit op een 
politiepost en het andere wordt hinderlijk gevolgd door een motoragent. Ze komen nog wel op een 
parallelweg met de A2 (met een sloot ertussen), maar een verbindingsbrug wordt echter door 8 ME-bussen 
afgesloten. Iemand probeert nog via de sloot op de weg te komen maar ook dat is tot mislukken gedoemd. 
 
25 OKTOBER 2000 
Zo'n vijftien mensen van de SP, Stop Borssele en WISE verzamelen zich in de buurt van Vlissingen om 

hetzelfde transport in Zeeland te blokkeren. Men is 
van plan pas op het laatste moment in de buurt van 
de COVRA op de route te komen. Tot nu toe waren 
alle groepen van tevoren al opgemerkt en waren ze 
makkelijk in te sluiten. Maar ook nu weet de politie 
waar ze zitten. Men laat de actievoerders niet met 
hun materialen (het was de bedoeling zgh. 'driepoten' 
op de weg te zetten) in de buurt komen; lopend komt 
men tot 100 meter van de weg waar een overkill aan 
ME op ze wacht. De actievoerders zien in de verte 
het transport voorbij rijden. Vier mensen worden 
gearresteerd en enkele uren vastgehouden. 

Conclusie van deze acties moet zijn dat geheimhouding onmogelijk is als er wel openlijk opgeroepen wordt 
tot acties en de verzamelplek bekend wordt gemaakt. 
 
4 NOVEMBER 2000 
Twee actievoerders van Onkruit Vergaat Niet! dringen door tot op het ECN-terrein en komen tot het hek 
van het HFR-gebouw. Op dat deel staat het doel: een vrachtwagen gereed voor het vierde en laatste 
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transport naar de COVRA in Borssele. Ze worden echter voortijdig gezien door de beveiligingsdienst. Ze 
worden overgedragen aan de politie die ze, na het vaststellen van de identiteit, afzet bij station Schagen. 
 
8 NOVEMBER 2000 
Door de massale ME-inzet bij vorige transporten en het steeds hardere politieoptreden heeft de SP besloten 
het vierde en laatste transport van de HFR/ECN naar de COVRA niet te blokkeren. Maar dat betekend niet 
dat er ook geen actie is. De Amazing Stroopwafels, een actie-orkestje zorgt voor een vrolijke sfeer op een 
parkeerplaats in Zeeland op een demonstratie op het moment dat het transport er langs komt. In eerste 
instantie moeten ze van de ME ook weg van de parkeerplaats, maar na wat heen en weer gebel met de 
politieleiding mogen ze daar uiteindelijk blijven staan. 
 
13 NOVEMBER 2000 
Van 13 tot 24 november vindt in Den Haag de COP-6 conferentie plaats. Op deze grote VN-
milieuconferentie (de vorige was in Kyoto) moeten afspraken worden gemaakt over het terugdringen van de 
uitstoot van broeikasgassen. De nucleaire lobby probeert dat uit te buiten door kernenergie als oplossing te 
presenteren. Hoewel ze op de vorige conferenties volop aanwezig waren, waren hun resultaten gering. Nu 
proberen ze kernenergie als een van de middelen goed gekeurd te krijgen, die landen mogen inzetten om 
hun emissiedoelstelling in het buitenland te halen. In vaktermen heen die middelen Clean Development 
Mechanisms. De conferentie wordt een fiasco voor het milieu: er wordt helemaal geen afspraak gemaakt 
over de implementatie van eerdere normen. Er worden veel milieuacties gevoerd tijdens de hele conferentie 
en 13 november is uitgeroepen tot No Nukes dag. In de nacht ervoor worden er posters geplakt, waar 
meteen al een aantal mensen bij worden gearresteerd. ’s Middags is er een ‘don’t nuke the climate’ 
demonstratie. Er nemen ongeveer 50 mensen aan deel die niet eens in de buurt van de congresplek mogen 
komen. In een park wordt de demonstratie ontbonden. Hoewel minister Pronk (voorzitter van de 
conferentie) van tevoren heeft gezegd dat ruim baan gegeven moet worden voor protest (dat zou zijn beleid 
alleen maar ondersteunen) is de Haagse politie altijd in grote getale aanwezig en grijpt vaak hard en snel in. 
Er is een samenscholingsverbod in de buurt van het congrescentrum, maar toch lukt het veel groepen om 
acties te laten slagen. 
 
22 NOVEMBER 2000 
Als duidelijk is dat de COP6-
conferentie gaat mislukken en 
een aantal landen onder 
aanvoering van de VS 
implementatie van eerder 
gemaakte afspraken 
saboteert, wordt er overhaast 
een ‘walk of shame’ 
georganiseerd. Deze 
demonstratie zal langs een 
aantal ambassades gaan die 
proberen kernenergie op de 
agenda van de conferentie te 
krijgen: VS, Japan, Canada, 
China en India. De politie 
verbiedt de demonstratie (er 
zouden niet genoeg agenten 
zijn voor ‘begeleiding’, en 
het zou niet precies 48 uur 
van tevoren aangemeld zijn). 
Als na lang heen en weer 
gepraat het overgrote deel 
van de betogers toch de straat op loopt om met de demonstratie beginnen, komen van alle kanten ME-
bussen die iedereen klem rijden: politie genoeg blijkbaar. Iedereen wordt ingesloten en gearresteerd: 129 
demonstranten zitten tot laat in de middag vast en een aantal die anoniem wensen te blijven nog langer. 
Zoveel arrestaties is in Nederland nog niet eerder voorgekomen bij een anti-kernenergie demonstratie. 
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14 DECEMBER 2000 
Na jarenlang wachten en vergunningen die keer op keer werden vernietigd door de Raad van State is het 
eindelijk zover: het eerste transport met brandstof van de kerncentrale in Dodewaard naar de 

opwerkingsfabriek in Sellafield (sinds november 1996) 
kan eindelijk plaatsvinden. Greenpeace en WISE worden 
nog gedaagd voor de kortgeding rechter om bij voorbaat 
een verbod op acties te krijgen, maar dat lukt niet: de 
rechter zal pas uitspraak doen op de dag van het eerste 
transport. Daardoor ontstaat er echter wel een 
onduidelijke situatie en komt er van acties minder dan 
gepland. Wel voert GroenFront blokkadeacties op een 
tweetal wegen in Dodewaard en Zetten. Doordat ze de 
acties iets te vroeg beginnen, is iedereen al losgezaagd 
(ze zitten op de weg met hun armen in vaten met beton) 
op het moment dat het transport uit de centrale vertrekt. 
Ondertussen is in Vlissingen het schip dat het afval 
vervoert naar Engeland geënterd door Greenpeace. Maar 
als de vrachtwagen met het enorme politie-escorte daar 
arriveert is ook deze actie door de ME al beëindigd. Later 
die middag beslist de kortgeding rechter dat acties niet bij 
voorbaat verboden worden. In hoger beroep wordt er in 
juni 2001 als nog een actieverbod van 12 maanden tegen 
Greenpeace (maar niet tegen WISE) uitgesproken. 
Dodewaard verwacht tot eind 2002 elke 5-6 weken 
uitgewerkte splijtstof naar Sellafield te vervoeren via de 
haven van Vlissingen. 
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2001 
 
17 JANUARI 2001 
Het eerste transport sinds jaren van gebruikte brandstof uit de kerncentrale in Borssele wordt vervoerd naar 
de opwerkingsfabriek in La Hague. Greenpeace 
probeert met een kort geding nog de vergunning 
te laten vernietigen, maar dat lukt niet. ‘s 
Morgensvroeg lukt het zes activisten om op de 
koepel van de kerncentrale te klimmen. Maar 
dat kan het transport niet hinderen. Eerst een 
traject van 2 kilometer over de weg naar een 
rangeerterrein waar de container op de trein 
wordt geladen. Andere activisten die zich aan de 
rails hebben vastgemaakt lukt het ‘s middags 
wel om het transport op te houden. Maar 
uiteindelijk zorgt de enorme politiemacht ervoor 
dat het Nederland kan verlaten: totaal 22 
arrestaties. Ook in Frankrijk zijn nog acties 
tegen het transport. 
 
25 JANUARI 2001 
Het tweede transport van Dodewaard naar Vlissingen wordt gehinderd doordat het Greenpeace lukt met een 
oude afgekeurde ME-wagen door de bewaking en afzettingen heen te komen en tot op de toegangsbrug te 
rijden. Daar ketenen ze zich vast. Een enorme afgang voor de politiemacht die dit juist had moeten 
voorkomen. Verderop de weg hebben zich weer GroenFront activisten vastgeketend. Al met al loopt het 
transport wat vertraging op en is er veel publiciteit rond de transporten. De Groep Bijzonder Opdrachten 
(een speciaal politieteam uit Arnhem) grijpt zeer gewelddadig in. Er worden klachten ingediend, maar zoals 
altijd leiden die niet tot veroordeling van het politiegeweld. 
 
20 FEBRUARI 2001 
Onkruit Vergaat niet! probeert een dagvaarding aan iemand van de kerncentrale in Dodewaard te 
overhandigen. Tevergeefs, niemand wil het hebben. Een aantal activisten moet zich de dag erna voor de 
rechter verantwoorden voor acties tegen de transporten van Dodewaard, maar ze vinden dat niet zij, maar 
de kerncentrale, als producent van het afval, terecht zou moeten staan. 
 
1 MAART 2001 
Opnieuw transportdag. Dat jaar al het derde transport van Dodewaard over de weg naar de haven van 
Vlissingen en het tweede van Borssele per trein naar Frankrijk. Om politie inzet te beperken worden beide 
transporten nu op dezelfde dag gedaan. 
Een week van tevoren had Greenpeace een verbod gekregen om tegen het Borssele transport actie te 
voeren. Het verbod geldt voor een jaar. Ook zijn er allerlei noodverordeningen afgevaardigd in een aantal 
gemeentes in Zeeland waar het transport langs komt. Ondanks dat komt het toch tot protesten. Greenpeace 
probeert een bouwkeet met een kraan op de rails te takelen, om die dan van binnenuit vast te zetten. Maar 
de ME verhinderd het en de keet komt in de berm. Activisten van Onkruit vergaat niet! zitten aan betonnen 
vaten vastgeketend op een overweg. De trein moet stoppen en na verloop van tijd tilt een grote shovel vaten 
en actievoerders van het spoor af. In totaal worden 16 mensen gearresteerd. In Zeeland begint al wat 
ongenoegen te ontstaan dat er elke keer weer honderden agenten nodig zijn om de transporten te 
beschermen. 
 
1 APRIL 2001 
Door het samenwerkingsverband STOP (Stop Opwerking) wordt op 1 april een demonstratie georganiseerd 
in Den Haag. Met vrolijke muziek van een sambaband trekken zo’n 100 mensen langs de ambassades van 
Groot-Brittannië, Frankrijk en het ministerie van VROM. Bij elke locatie wordt een petitie voorgelezen die 
vervolgens door de brievenbus wordt gedaan. Ook wordt er een vat met ‘radioactief zand’ achtergelaten om 
te wijzen op de gevolgen van opwerking. 
De transporten die in de week erna gepland zijn, gaan op het laatste moment niet door, omdat de politie te 
druk is met de MKZ-crisis. 
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21 APRIL 2001 
Ongeveer 120 mensen nemen deel aan de herdenking van de ramp in Tsjernobyl 15 jaar geleden. Dit 
jaarlijkse protest tegen kernenergie vindt, al bijna traditiegetrouw, plaats in Almelo. Eerst een manifestatie 
bij de hoofdpoort van Urenco, daarna een demonstratie en manifestatie in het centrum van Almelo waar ook 
een ‘duurzaamheidsmarkt’ plaats vindt. Er is muziek en praatjes onder meer van een Oekraïense die tijdens 
die uit eerste hand een aangrijpend verhaal over de gevolgen van de ramp.  
 
9 MEI 2001 
Alweer rijden er transporten van Dodewaard naar 
Vlissingen en van Borssele richting Frankrijk. Een groep 
activisten wordt nog voor het transport vertrokken is, op 
een snelweg in Zeeland klem gereden en alle 22 worden 
gearresteerd. De politie doet een beroep op de 
noodverordening die in een deel van Zeeland geldt op de 
dag dat er nucleaire transporten plaats vinden. Iedereen 
wordt dezelfde dag nog vrijgelaten, maar krijgt wel een 
dagvaarding mee. 
De rechter vindt dit te ver gaan, er zijn o.a. twijfels over 
de geldigheid op die plek van de noodverordening en 
spreekt op 9 oktober iedereen vrij. De officier gaat in 
hoger beroep. Ondertussen vindt het transport 
ongestoord plaats             Arrestaties nadat actievoerders  

zijn klemgereden op de snelweg 
10 MEI 2001 
Greenpeace bezet een hoogspanningsmast in Limburg en hangt een groot spandoek op: ‘Stop de import van 
vuile stroom’. Dit is een van de 5 locaties waar elektriciteit Nederland binnen komt. Uit een studie 
uitgevoerd in opdracht van de milieuorganisatie blijkt dat de Nederlandse elektriciteit steeds vuiler wordt 
door de stijging van de import van stroom uit kernenergie en kolen. 
 
21 JUNI 2001 
Greenpeace beklimt opnieuw de koepel van de kerncentrale in Borssele: de kerncentrale dient onmiddellijk 
gesloten te worden, maar uiterlijk voor 1-1-2004. Een dag later begint het proces over die sluitingsdatum. 
Vier van de zes activisten worden voordat ze op de koepel zijn aangehouden, de twee overigen komen wel 
bovenop. 
 
22 JUNI 2001 
De Raad van State vernietigde in februari 2000 de vergunning met de sluitingsdatum 1-1-2004 voor de 
kerncentrale in Borssele. De Staat begint vervolgens een procedure bij de burgerrechter. De rechtzaak van 
het Ministerie van Economische Zaken tegen de EPZ over de sluitingsdatum begint op 22 juni met een 
zitting in Den Bosch. De Staat zegt dat er een duidelijke afspraak is over 1-1-2004 als sluitingsdatum; de 
exploitanten van de kerncentrale ontkennen een dergelijke afspraak. In Den Bosch demonstreren enkele 
tientallen werknemers van de centrale voor langer open houden. Maar ook zo’n 120 tegenstanders van 
kernenergie die eigenlijk vinden dat de centrale onmiddellijk dicht moet.  
 
30 NOVEMBER 2001 
Op de TU-Delft vindt een congres plaats onder de 
titel: “Kernenergie: energie voor de toekomst of 
verleden tijd?”. Het is een bijeenkomst van de 
Vereniging voor Technische Physica, maar de 
laatste overblijfselen van de kernenergie-gelovers 
komen samen. Waren dit soort ontmoetingen tot 
voor kort vooral een soort reünie met 
hoofdzakelijk 60-plussers en verhalen over ‘de 
goeie-ouwe-tijd’, nu zijn er ook veel jongeren. 
Voor de ingang worden pamfletten uitgedeeld en 
wordt aan alle deelnemers het antwoord op de 
vraag alvast meegedeeld: “Kernenergie is uit de 
tijd en onverantwoord!”. 
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2002 
 
22 JANUARI 2002 
Verkleedt al vaatjes radioactief afval bezet Greenpeace het Essent-hoofdkantoor in Arnhem. De 50 
actievoerders wijzen hiermee op het feit dat Essent weliswaar een groen imago heeft, maar tevens eigenaar 
is van de kerncentrale in Borssele. De politie maakt na een paar uur een eind aan de actie, maar verricht 
geen arrestaties.  
In Den Bosch vindt de eerste horing plaats in het proces rond de sluiting van de centrale. Oud-minister 
Wijers stelt duidelijk dat er wel degelijk afspraken zijn gemaakt over het sluiten  
van Borssele uiterlijk 31-12-2003. 
 
28 JANUARI 2002 
Bij een bezoek van een tweede kamerdelegatie aan het Groninger museum, protesteren leden van de 
Milieufederaties van Groningen, Drenthe en Friesland. De reden voor het protest is de voorgestelde 
wijziging van de Mijnwet waar de Kamer binnenkort over moet beslissen. Hierdoor wordt het Ministerie 
van Economische Zaken bevoegd om milieuvergunningen af te geven voor bijvoorbeeld ondergrondse 
opslag van radioactief afval en niet langer de provincies. 
 
18 FEBRUARI 2002 
Drie actievoerders worden gearresteerd bij het leuzen schilderen op de containers die in Vlissingen-Oost de 
haven afschermen waar de container met brandstof uit Dodewaard op het schip wordt geladen. De dag erna 
vindt weer een dergelijk transport plaats. Vanuit de haven gaat het naar de opwerkingsfabriek in Sellafield. 
 
21 APRIL 2002 
De ECN in Petten is weer eens de organisator en gastheer voor een congres van kernenergie-industrie en 
lobbyisten. Een jaarlijks fenomeen ondertussen, net als actie ertegen. Deze keer worden de deelnemers 

verrast nog voor het congres is begonnen. Op 
zondagvond, als ze zich opmaken voor de 
kennismakingsborrel in het sjieke restaurant Fort 
Kijkduin in Den Helder, blijkt de toegangsdeur 
met een grote ketting op slot. Onder het motto 
‘No safe place for nuclear lobbyists’ worden de 
ruim 100 aanwezigen door actievoerders van het 
Landelijk Platform Tegen Kernenergie (LPTK) 
gewezen op de consequenties van kernenergie. 
Aan de bezoekers wordt een alternatief etentje 
aangeboden: radioactief besmette duif uit 
Sellafield, paddestoelen uit de buurt van 
Tsjernobyl, kaas uit Wales, en vis uit de Noorse 
wateren. Na een uur lukt het de politie om de 

ketting door te krijgen en kan het internationaal gezelschap alsnog naar binnen. 
 
16 SEPTEMBER 2002 
Ongeveer 15 actievoerders van de SP sluiten bij de wisseling van de avondploeg symbolisch de 
kerncentrale in Borssele onder het motto "afspraak = afspraak". Ze protesteren daarmee tegen de pogingen 
om de kerncentrale langer open te houden en willen dat de nieuwe regeringspartijen zich houden aan de 
gemaakte afspraak en dat de kerncentrale uiterlijk 31-12-2003 dicht gaat. 
 
17 SEPTEMBER 2002 
Op Prinsjesdag wordt in Den Haag de manifestatie ‘Keer het Tij’ gehouden. Doel er van is om te 
protesteren tegen allerlei plannen van het nieuwe rechtse (CDA, VVD, LPF) kabinet, zoals: meer wegen, 
restrictiever immigratiebeleid en het langer open houden van de kerncentrale in Borssele. WISE protesteert 
hier tegen en laat in het kader van haar campagne tegen Essent (voor de helft eigenaar van Borssele) 
‘radioactief afval’ begraven. Afval dat zal ontstaan door het langer open houden van de centrale. 
 
24 SEPTEMBER 2002 
Het hoofdkantoor van Essent in Groningen is doelwit van een actie op de dag van de uitspraak in de zaak 
Borssele. Zo’n 15 mensen bezetten de centralehal van het complex en een aantal klimmen naar boven en 
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hangen en groot spandoek op: ‘Borssele Dicht Essentieel’. Binnen zijn er wandelende vaten afval waaruit 
een wit poeder lekt. 
De rechter in Den Bosch heeft die morgen uitspraak gedaan in de zaak of er afspraken zijn over de sluiting 
van Borssele. Volgens het vonnis zijn er wel degelijk afspraken tussen de SEP en de staat, en hebben beide 
partijen ook beloofd zich daar aan te houden, maar is er geen civielrechtelijk contract. Met dit vonnis is de 
door de Kamer en regering besloten sluitingsdatum van 31 december 2003 van de baan. Noch de regering 
noch de Kamer wil dit vonnis repareren door nieuwe wetgeving of zelfs maar een hoger beroep. 
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2003 
 
26 FEBRUARI 2003  
Actievoerders van WISE nemen het CDA-kantoor in Den Haag als opslagplaats voor radioactief afval in 
gebruik. Gele tonnen met het stralingsteken worden naar binnen gedragen en met aanplakbiljetten wordt 
duidelijk gemaakt waar het gebouw voor gebruikt gaat worden. Volgens WISE lijkt het CDA te kiezen in 
de kabinetsformatie voor het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele. Daarmee wordt de partij 
verantwoordelijk voor de productie van nog meer kernafval waar geen oplossing voor is. Ook wordt een 
gesprek gevraagd en gekregen waarin WISE nogmaals haar standpunt duidelijk maakt: onmiddellijke 
sluiting van de kerncentrale in Borssele.  
 
5 MAART 2003  
Greenpeace biedt 50.000 handtekeningen aan aan PvdA-leider Wouter Bos om daar mee de druk op de 
PvdA te vergroten om niet akkoord te gaan met langer open blijven van de centrale in Borssele. De PvdA 
en CDA zijn bezig met onderhandelingen voor een nieuw kabinet en Borssele lijkt open te blijven door dat 
de PvdA het als 'wisselgeld' gebruikt in de onderhandelingen. Samsom (ex-Greenpeace campagneleider 
nucleair en nu PvdA-kamerlid) zegt dat er nog niets besloten is en dat het 'een hard punt' is voor de PvdA. 
Kernenergie staat dan voor het eerst op de formatieagenda. (Niet veel later breken deze onderhandelingen 
en na een korte formatie komt er een kabinet CDA, VVD en D'66 die besluiten Borssele tot minstens 2013 
open te houden)  
 
27 MEI 2003  
Antikernenergie activisten bieden op het hoofdkantoor in Arnhem 
10.000 kaarten aan Essent aan. De kaarten heeft de 
milieuorganisatie WISE ontvangen in hun campagne om Essent de 
kerncentrale in Borssele te laten sluiten. Essent, die zich graag 
afficheert als 'groene' elektriciteitsleverancier is (voor de helft) 
eigenaar van de kerncentrale. Tijdens het gesprek met Boersma, de 
nieuwe bestuursvoorzitter, blijkt dat Essent is haar nopjes is over 
de afspraak in het regeerakkoord om Borssele tot 2013 open te 
houden. Essent is de grootste 'atoomstroom' verkoper in 
Nederland, al zegt men zelf de oorsprong van de elektriciteit niet te kennen  
 
30 SEPTEMBER 2003  
De koningin opent hoogstpersoonlijk het gebouw voor hoogradioactief afval (HABOG) bij de COVRA in 
Borssele. Veel maatschappelijke groepen nemen aanstoot aan het feit dat de koningin zich leent voor deze 

opening van een omstreden 
faciliteit. Zo plaatsen de 
Zeeuwse Milieu Federatie en 
Greenpeace advertenties en 
roept WISE de koningen in een 
open brief op niet te gaan. 
Demonstranten protesteren bij 
de ingang met spandoeken en 
rollenspel. De HABOG is 
omstreden omdat het 
gepresenteerd wordt als een 
oplossing voor het  radioactief 
probleem. Voor een beperkte 
periode (ongeveer 100 jaar) zal 
het afval hier in opgeslagen 
worden. Wat er vervolgens de 
duizenden jaren daarna mee 
moet gebeuren is nog steeds, na 
40 jaar internationaal 
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onderzoek, onduidelijk. De HABOG is buitendijks gebouwd en met de stijging van de zeespiegel is dat 
geen vertrouwenwekkende locatie.  
 
30 OKTOBER 2003  
Ongeveer 150 mensen 'vieren' 
de dertigste verjaardag van de 
kerncentrale in Borssele door 
600 200-liter vaten 
'radioactief afval' op de dijk 
voor de centrale neer te zetten 
(meer foto's). Deze vaten 
symboliseren de hoeveelheid 
hoogradioactief afval dat in 
die 30 jaar geproduceerd is. 
Binnen is de 
kernenergielobby bijeen. Ze 
voelen zich gesterkt door het 
feit dat de centrale minimaal 
open blijft tot 2013 en vinden 
dat het tij keert voor 
kernenergie. Jan Terlouw 
spreekt zich uit voor nieuwe kerncentrales maar vindt wel dat Nederland te dichtbevolkt is: Oost-Europa 
zou een goede locatie zijn.  
De antikernenergie demonstranten komen af op een oproep door een breed gelegenheidsverbond van de 
milieuorganisaties Greenpeace, WISE, Natuur en Milieu, Milieudefensie en  de Zeeuwse Milieufederatie 
samen met de politieke partijen SP, GroenLinks en PvdA.  
 
15 DECEMBER 2003  
Greenpeace biedt op het hoofdkantoor van Essent in Arnhem radioactief zand aan. Het zand is afkomstig 
van de bodem bij de lozingspijp van de opwerkingsfabriek in La Hague (Frankrijk). Al dertig jaar laat 
Borssele daar haar kernafval opwerking en is daardoor mede verantwoordelijk voor de vervuiling. 
Greenpeace vindt dat de kerncentrale (waar Essent en Delta de eigenaars van zijn) moet stoppen met 
opwerking: het is enorm vervuilend, duur en overbodig. Voor de kerncentrale moet besloten worden of er 
nieuwe contracten worden afgesloten voor opwerking over de periode dat Borssele langer open blijft (dus 
vanaf 1-1-04). Essent heeft daarover nog steeds geen definitief standpunt ingenomen. Delta heeft verklaard 
elke beslissing van Essent te zullen steunen. 
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2004 
 
22 APRIL 2004  
Onder het motto "Essent's groene imago is een aanfluiting" fluiten Greenpeace activisten de aandeelhouders 
van Essent uit. Ze delen gele fluitjes -met daarop het stralingsteken- uit aan de aandeelhouders op weg naar 
hun jaarlijkse vergadering. Energiebedrijf Essent is voor de helft eigenaar van de kerncentrale in Borssele. 
De kerncentrale heeft enige maanden geleden opnieuw een opwerkingscontract getekend voor het 
kernafval. Essent is daardoor medeverantwoordelijk voor de enorme vervuiling die opwerking oplevert. 
Haar groene imago is alleen daarom al een aanfluiting.  
 
24 APRIL 2004  
Ruim 50 mensen demonstreren in Almelo tegen de 
uraniumverrijkingsfabriek. In toespraken wordt stelling genomen 
tegen de verdere uitbreiding die Urenco bezig is te realiseren, niet 
alleen in de capaciteit maar ook in de verrijkingsgraad (van 5 naar 
10%). Tevens wordt aandacht gevraagd voor de moeilijkheden van 
juridische procedures in Nederland door de zg. 
'gedoogvergunningen' die nucleaire installaties in het verleden 
meerdere malen hebben gekregen nadat alle vergunningen door de 
Raad van State waren vernietigd. De demonstratie vanuit het 
Almelose centrum eindigde voor de hoofdpoort van de fabriek Het 
is tevens de 18de verjaardag van het ongeluk in Tsjernobyl. Voor de 
slachtoffers daarvan worden bloemen bij de hoofdpoort gelegd, net 
als bij de kerncentrale in Borssele gebeurt.  
 
9 JUNI 2004  
Activisten van Greenpeace hebben zich vastgeketend aan de spoorlijn van de COVRA naar Goes, om het 

transport van radioactief te stoppen. Het is 
een trein met containers hoogradioactief 
afval van de kerncentrale in Borssele op weg 
naar de opwerkingsfabriek in het Franse La 
Hague. Een stootjuk werd op de rails 
bevestigd om duidelijk te maken dat 
kernenergie een dood spoor is. Het stootjuk 
was om 11.15 verwijderd, maar even later 
waren verderop opnieuw activisten op het 
spoor. Het lukt de politie niet de speciale 
constructie los te krijgen, waarna men 
besluit een stuk rails los te snijden. Dat is 
pas om 16.30 gelukt, waardoor het transport 
flinke vertraging oploopt.  

 
23 JUNI 2004  
In Hengelo houden tientallen actievoerders voornamelijk van de SP (Socialistiese Partij) in de nacht van 22 
op 23 juni een lawaaiactie tegen een transport met verarmd uranium. De trein met 19 wagons komt van de 
verrijkingsfabriek in Gronau (Duitsland) en is op weg naar de haven van Rotterdam om naar Rusland 
vervoerd te worden. Het verarmde uranium wordt daar herverrijkt tot het niveau van natuurlijk uranium, 
waarna het terugkomt om hier weer verder verrijkt te worden. Groot probleem is dat enorme bergen 
uraniumafval feitelijk geëxporteerd worden, omdat maar een klein gedeelte terugkomt. En natuurlijk, zo 
zeggen de actievoerders, is gesleep met radioactief materiaal altijd gevaarlijk.  
 
5 SEPTEMBER 2004  
Bij de Urenco-verrijkingsfabriek in Almelo demonstreren een kleine 100 mensen tegen uraniumverrijking 
en de verdere uitbreiding van de fabriek. Om 2 uur is het protest begonnen bij de Duitse Urenco vestiging 
in Gronau en vandaar vertrekken om 3 uur zo'n 20 mensen naar Almelo waar ze verwelkomt worden met 
koffie en gebak. De demonstratie is tevens ter ondersteuning van het beroep dat aangetekend is tegen de 
vergunning voor uitbreiding en dat op 30 september dient voor de Raad van State in Den Haag. Toespraken 
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gingen dan ook vooral daarover en over de relatie Urenco en de 
kernwapenprogramma’s van onder andere Pakistan, Libië, Noord-
Korea en Iran. Het is hiermee een van de grootste demonstraties bij 
Urenco van de afgelopen jaren. Meer acties worden ter plekke 
aangekondigd o.a. op 9 oktober een grote demonstratie tegen de  
verrijkingsfabriek in het Duitse Gronau. Het lijkt er op dat er in het 
Oosten van het land, na jarenlange stilte weer meer mensen actief 
worden tegen de overal in de Euregio gevestigde nucleaire installaties.  
 
29 SEPTEMBER 2004  
Dinsdagmiddag 28 september om 5 uur vertrekt vanuit La Hague de 
eerste trein met de container met opgewerkt afval richting COVRA. 
Op woensdagmorgen om 10.40 rijdt de trein onder zware 
politiebewaking het terrein van de COVRA op. Activisten van 
Greenpeace is het ondanks de zware beveiliging gelukt om op het 
terrein van de COVRA en zelfs op de HABOG te komen en te 
protesteren tegen opwerking en kernenergie. Het is het eerste transport 
dat terug komt van de opwerkingsfabriek in La Hague (met radioactief 
afval uit de kerncentrale van Borssele). Uit Sellafield waar het afval uit Dodewaard naar toe is gebracht 
voor opwerking, wordt voorlopig nog niets terug verwacht. De opwerkingsfabrieken halen bij lange na niet 
de geplande capaciteit.  
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2005 
 
24 FEBRUARI 2005  
Bij het spoeddebat over staatssecretaris Van Geel's 
uitlatingen over het langer open houden van de 
kerncentrale in Borssele, aangevraagd door 
GroenLinks, PvdA en SP, protesteren op het Plein 
voor de Tweede Kamer milieuorganisaties. Rond het 
Plein worden 200 grote vaten neergezet die de 
hoeveelheid hoog radioactief afval symboliseren die 
Borssele in 10 jaar oplevert. Zo'n 80 demonstranten 
staan uren in de kou om hun ongenoegen kenbaar te 
maken. Opeens lijkt de discussie helemaal weer 
terug te zijn en het journaal opent er zelfs mee. Het 
debat levert weinig op omdat de cijfers waarmee 
Van Geel zijn verhaal onderbouwt dat sluiten heel 
duur is, pas later openbaar worden.  
 
3 MAART 2005  
Zo'n dertig activisten demonstreren in Hengelo tegen een transport van Gronau naar Rotterdam met 
uranium. Van de in grote hoeveelheid aanwezige sneeuw wordt dankbaar gebruik gemaakt om de trein met 
13 wagons te bekogelen met sneeuwballen. Tegen het transport was ook in Gronau en Muenster al 
veelvuldig actie gevoerd. Ook vorig jaar was er in Hengelo een actie tegen een dergelijk transport. De 
belangstelling om met anti-kernenergie acties mee te doen lijkt, zeker ook in de grensstreek, te groeien. De 
wagons vervoeren verarmd uranium dat naar Rusland gebracht wordt waar het herverrijkt wordt tot 
natuurlijk niveau en waar heel veel afval achterblijft.  
 
7 APRIL 2005  
Het tweede transport van de opwerkingsfabriek in het Franse La Hague komt in het diepste geheim (of 
interesseert niemand zich ervoor?) aan bij de COVRA in Borssele. Greenpeace doet nog een symbolische 
actie. Omdat niemand weet wat te doen met het plutonium dat uit de brandstof wordt gehaald bij 
opwerking, bied Greenpeace een enorme 'kernbom' van 6 bij 2 meter aan bij de opslagplaats van 
hoogradioactief kernafval. De kerncentrale Borssele 'produceert' per jaar ruim 100 kilo plutonium, hetgeen, 
ook al wordt dat vaak tegengesproken, geschikt is voor kernbommen.  
 
14 APRIL 2005  
Het tweede transport dit jaar met verarmd uranium van de verrijkingsfabriek in Gronau naar Rusland dat 
per trein naar Rotterdam vervoerd wordt (zie ook 3 maart). Ook dit keer weer een actie er tegen, dit keer in 
Apeldoorn waar leden van de SP een picket-line langs het spoor houden als de trein voorbij rijdt.  
 
21 APRIL 2005  
Hoewel de Essent aandeelhoudersvergadering in het teken staat van het salarisniveau, vragen WISE en 
Natuur en Milieu ook aandacht van de in grote getale gekomen aandeelhouders voor een andere kwestie: de 
sluiting van de kerncentrale in Borssele. Essent is voor 50% eigenaar van de kerncentrale en de 
aandeelhouders van Essent zijn gemeentes en provincies. Aan de aandeelhouders wordt een brief uitgedeeld 
waarin ze gevraagd wordt akkoord te gaan met 
sluiting en van de overheid in ruil daar voor geld te 
krijgen om te investeren in werkelijk duurzame 
energievoorziening.  
 
23 APRIL 2005  
Aan de jaarlijkse Tsjernobyl herdenking in Almelo 
doen dit jaar zo'n 80 mensen mee. De stoet vertrekt 
vanuit de binnenstad naar het UCN-terrein. De 
demonstratie heeft een internationaal, maar 
tegelijkertijd regionaal karakter (met een groep 
mensen uit Gronau). Aandacht wordt besteed aan de 
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juridische strijd tegen de capaciteitsuitbreiding, de hernieuwde discussie over het langer open houden van 
Borssele en de relatie van de UCN met de defensie-industrie (Joint Strike Fighter) en de verspreiding van 
kernwapentechnologie.  
 
19 MEI 2005  
Enkele actievoerders van Greenpeace hangen 
op de koepel van de kerncentrale in Borssele 
grote doeken en schilderen daar grote scheuren 
op. Zo'n 40 activisten kunnen vrij gemakkelijk 
via ladders over de hekken op het terrein 
komen, de bewakingsdienst vol verbazing 
achter zich latend. De activisten zijn verkleed 
als kernafvalvaatjes en protesteren tegen het 
opleven van de discussie over kernenergie en de 
ontkenning van de problemen: Kernenergie is 
niet veilig, en er is ook geen oplossing voor het 
afvalprobleem!  
 
22 JUNI 2005  
In ongekend sterke bewoordingen ("energiebeleid kabinet rampzalige draaikonterij") typeert Greenpeace 
het beleid van dit kabinet. Vlak voor het kamerdebat over de sluiting van Borssele, en nadat D'66 gezegd 
heeft akkoord te gaan met langer open houden, gooit de actiegroep 200 vaten met 'kernafval' in de 
Hofvijver, vlakbij de Tweede Kamer. ‘Dit kabinet, inclusief D66 dat zegt tegen kernenergie te zijn, doet net 
of het openhouden van kerncentrale Borssele weinig nadelen heeft, omdat de reactor er nu eenmaal toch al 
staat. Maar kernenergie is nooit veilig,’ aldus Greenpeace Nederland. ‘Borssele produceert elke tien jaar 
200 afvalvaten met hoogradioactief afval. Alleen daarom al is kernenergie nooit een oplossing voor 
klimaatverandering. Daarnaast zijn er de veiligheidsrisico’s. Borssele is met haar 32 jaar al één van de 
oudste kerncentrales ter wereld en kerncentrales zijn een gevaarlijk zwakke plek voor terrorisme.’  
 
23 NOVEMBER 2005  
"Als de Romeinen kerncentrales hadden moesten wij nu nog het kernafval bewaken". Dat is de boodschap 
op een groot spandoek dat activisten van Greenpeace op de kerncentrale in Borssele op wilden hangen. Het 
lukte wel op het terrein te komen, maar ophangen werd verhindert door de beveiligingsdienst. De actie was 
heem protest tegen het langer open houden van de centrale, iets wat de staatssecretaris een dezer dagen met 
de Kamer wil regelen  
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2006 
 
24 JANUARI 2006  
Activisten van WISE in witte pakken en mondkapjes, bieden bezoekers van een Clingendael-seminar in 
Den Haag over de toekomst van kernenergie in Europa 'radioactief' voedsel aan. De bezoekers gaan niet in 
op het aanbod om een hapje zwijnenvlees uit het zuiden van Duitsland (nog steeds besmet door 
Tsjernobyl), vis uit de Ierse Zee (Sellafield lozingen), paddestoelen uit Oekraïne, of noten en spinazie uit 
Turkije (Tsjernobyl). Motto: "If nuclear power is the answer, it must have been a pretty stupid question".  
  
25 JANUARI 2006  
In de avond van 25 januari vertrekt er vanuit Gronau opnieuw een trein met verarmd uranium op weg naar 
Rusland. Net als vorige keren wordt bij Hengelo door de SP en NENO (het Nederlands Euregionaal 
Nucleair Overleg) actie gevoerd als de trein passeert.  
 
4 MAART 2006  
De actiegroep 'Stop Borssele' voert actie bij het hoofdkantoor van Delta in Middelburg. Delta is voor de 
helft eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Staatssecretaris Van Geel van Milieu heeft enkele weken 
daarvoor laten weten dat een nieuwe kerncentrale wat hem betreft een serieuze optie is om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen. Delta laat daarop weten een tweede centrale in Borssele niet bij voorbaat uit 
te sluiten en zegt later zelfs dat men plannen ontwikkelt voor de bouw van een nieuwe kerncentrales. Het 
politieke klimaat voor kernenergie is in die afweging nog wel erg belangrijk, geeft men toe.  
   
22 APRIL 2006  
In Almelo demonstreren ongeveer 150 mensen tegen kernenergie, Urenco en de export van kernafval naar 
Rusland. Het is tevens de herdenking van 20 jaar Tsjernobyl, het ongeluk in de Oekraïense reactor op 26 
april 1986. Bij de hoofdpoort van de uraniumverrijkingsfabriek wordt een manifestatie gehouden, waarna in 
een demonstratieve optocht naar het centrum van Almelo wordt gelopen, waarin een afsluitende 
bijeenkomst de vele duizenden slachtoffers van Tsjernobyl worden herdacht.  
 
22 APRIL 2006  
Om Tsjernobyl te herdenken worden in verschillende steden (oa. Delft en Groningen) door ROOD (de 
jongeren in de SP) in samenwerking met de plaatselijke groep van Milieudefensie handtekeningen 
opgehaald tegen kernenergie. Op de flyers die uitgedeeld werden stonden ook tips om zelf energie te 
besparen. De handtekeningen worden gezet onder de petitie: "1 miljoen Europeanen tegen kernenergie". 
 
26 APRIL 2006  
Eerst bij de Wit-Russische en 
daarna bij de Oekraïense 
ambassade in Den Haag is er een 
wake om de ramp in Tsjernobyl te 
herdenken. In de nacht van 25 op 
26 december om precies 1.23 uur, 
(Nederlandse tijd 0.23 uur) vond 
de grootste ramp uit de civiele 
kernenergie plaats. Al is 
Tsjernobyl het ernstigste ongeluk 
het is zeker niet het eerste of het 
laatste ongeluk in een 
kerncentrale. Op een groot 
spandoek werd dat duidelijk 
gemaakt.  
 
27 APRIL 2006  
's Middags tijdens het debat wordt op het plein gedemonstreerd tegen het convenant om Borssele tot 2033 
open te houden. Een half uur voor het debat wordt er nog weer een wijziging doorgegeven aan de 
Kamerleden, die daarop besluiten de uiteindelijke beslissing weer uit te stellen. Maar dat zal uiteindelijk 
weinig veranderen, is de verwachting: de beslissing zal door een Kamermeerderheid gesteund worden. Een 
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beslissing die genomen zal worden terwijl gegevens 
waarop Van Geel het voornemen stoelt (het advies over de 
hoogte van de schadevergoeding die de Staat zou moeten 
betalen) nog steeds geheim worden gehouden.  
Voor de Kamer op het Plein wordt door tegenstanders van 
kernenergie een grote kerncentrale opgeblazen, die 
vervolgens langzaam leeg loopt. Activisten vormen de leus 
"Kies Duurzaam, Sluit Borssele".  
 
27 APRIL 2006  
Greenpeace zet een vat aarde in de hal van het ministerie 
van VROM in Den Haag. Niets bijzonders zou je zo 
zeggen, maar de aarde komt uit de buurt van Tsjernobyl. 
Nou ja, uit de buurt... ruim 40 kilometer van de ontplofte 

centrale, buiten de ontruimde en verboden 30 km-zone dus, maar is wel radioactief. Zo radioactief zelfs dat 
het volgens de Nederlandse en Europese normen radioactief afval is en dienovereenkomstig behandelt dient 
te worden. Greenpeace laat hiermee zien wat de gevolgen van kernenergie zijn en protesteert hiermee tegen 
het voornemen tot langer openhouden van de kerncentrale in Borssele door Van Geel.  
 
14 JULI 2006  
Van Geel, op bezoek bij de in aanbouw zijnde Finse centrale Olkiluoto, zegt in De Telegraaf, dat de kans 
groot is dat er over 10 jaar een nieuwe kerncentrale in gebruik wordt genomen. Verrassender echter is dat 
hij zegt dat de ABN AMRO zich heeft opgeworpen als financier. En ook dat hij suggereert dat de centrale 
een vermogen van 1680 MW zal krijgen (bijna vier keer zoveel als de huidige kerncentrale in Borssele). 
Volgens Van Geel hebben hij en ABN 
in april over kernenergie gesproken 
en staat de bank op het punt in de 
financiering van kernenergie te 
stappen.  
De ABN AMRO komt ’s middags al 
een beetje terug op het optimisme van 
Van Geel: “er is geen concreet 
project. Er kan dus niet gesproken 
worden over financiering. We kunnen 
niet investeren in luchtkastelen. Pas 
als een project concreet is, kijken we 
of er draagvlak is. Het woord is aan 
de politiek”, aldus een woordvoerder. 
Diezelfde middag zijn er al acties bij de bank: de ABN wedstrijdzeilboot in de Amsterdamse haven wordt 
bezet door Greenpeace en bij het kantoor op het Leidseplein demonstreren 50 mensen. Overigens ligt de 
bouw in Finland al flink achter op schema. 

 
27 SEPTEMBER 2006 
In Groningen en Assen worden bij de hoofdfilialen van de ABN-AMRO 
bank acties gevoerd tegen de plannen te investeren in kernenergie. “Wij 
eisen duidelijkheid van ABN AMRO (over mogelijke financiering). Dat is 
de bank verplicht aan haar vele klanten die kernenergie absoluut niet 
zien zitten, maar er straks via hun bankrekening mogelijk wel ongewild 
aan meebetalen”,  
Actievoerders, verenigd in het Zoutkoepeloverleg, bieden een petitie aan 
en ‘zonne-energie’ in de vorm van zonnebloemen. Verder worden er 
stencils uitgedeeld aan klanten. Het Zoutkoepeloverleg vreest dat door de 
hernieuwde aandacht voor kernenergie, de druk om radioactief afval op 
te slaan in zoutkoepels in het Noorden toe zal nemen. 
 
30 SEPTEMBER 2006 
Tijdens wat zo ongeveer het hoogtepunt van het CDA-partijkongres had 
moeten zijn, de toespraak van fractievoorzitter Verhagen, kwam er 
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onverwachts een groot spandoek voor het projectiescherm op het podium naar beneden. Actievoerders van 
Greenpeace waren er in geslaagd via een achterdeur ongezien in de RAI te komen en zich boven het 
podium te verschansen. Op het juiste moment lieten ze door middel van het spandoek weten wat ze van de 
kernenergieplannen van het CDA vinden: "CDA kiest voor 240.000 jaar kernafval". 
 
16 OKTOBER 2006 
In Tuschinski in Amsterdam is de conferentie ‘Make Markets Work for Climate’, georganiseerd door 
ministerie van VROM in samenwerking met de Wereldbank, Shell en ABN AMRO. Kernenergie is een van 
de oplossingen die daar aangedragen wordt. Als het aan Groenink van ‘De Bank’ ligt komt er een positief 
advies over het onderzoek naar investeringen in kernenergie dat de ABN Amro nu uitvoert.  
Buiten is er een teach-in en wordt duidelijk dat de oplossing van het klimaatprobleem niet van het 
bedrijfsleven verwacht moet worden: ze zijn juist deel van het probleem. Er is een tentoonstelling over de 
rol van de Wereldbank die na afloop naar binnen wordt getracht te brengen. Politie en beveiliging 
verijdelen dit. 
 
26 OKTOBER 2006 
Greenpeace hangt bij het ministerie van VROM een groot spandoek op met de tekst: ‘Dit ministerie is op 
22 november onbereikbaar door een kernramp’. In aanvulling op de overheidscampagne ‘Denk Vooruit’ 
waarschuwt Greenpeace tegen de gevaren van kernenergie.  
In september startte de overheid de voorlichtingscampagne ‘Denk Vooruit’ met televisiespotjes en een 
website. Onder het motto ‘rampen vallen niet te plannen, wél te voorkomen’, laat de campagne aan burgers 
zien wat ze moeten doen bij een ramp. Greenpeace wil met de eigen versie van de ‘Denk Vooruit’-
campagne laten weten dat kernrampen voorkomen kunnen worden, simpelweg door te kiezen voor 
energiebesparing en schone energie. Een kerncentrale is dan niet nodig. Vijf actievoerders worden 
gearresteerd.  
 
3 NOVEMBER 2006 
Met het neerhalen van een kerncentrale op een es tussen Drouwen en Gasselte hebben de milieufederaties 
van Friesland, Groningen en Drenthe de actie Dit kan niet waar zijn! ingeluid. 
De kerncentrale met een hoogte van 10 meter werd neergehaald door een woedende hunebedbewoner die 
opstond uit het hunebed in de buurt van de centrale. Zijn rust werd ruw verstoord, nu hij vernam dat er 
plannen zijn voor de bouw van een nieuwe kerncentrale en de opslag van kernafval in zijn ondergrond. 
Deze Hun liet zijn graven en resten van nederzettingen na aan de generaties die na hem Drenthe kwamen 
bewonen. “Had mijn volk dat gedaan, dan zaten jullie en honderden generaties na jullie opgescheept met al 
dat gevaarlijke afval.”De milieufederaties zijn verontwaardigd over het feit dat na 30 jaar de discussie over 
opslag van kernafval weer opgestart wordt.8  
 
8 NOVEMBER 2006 
Ongeveer 10 activisten uit Rusland, Duitsland en Nederland blokkeren een toegangspoort van Urenco in 

Almelo. De Russen zijn hier om te protesteren tegen de export van 
verarmd uranium naar Rusland. Verarmd uranium, een afvalproduct 
van verrijking, wordt naar Rusland gebracht om daar tot het natuurlijk 
percentage splijtbaar uranium herverrijkt te worden. Het overgrote deel 
blijft echter gewoon in Rusland achter en het is voor Urenco alleen 
maar een goedkope manier om van het materiaal af te komen. Na een 
uur wordt de blokkade opgeheven. 
 
20 NOVEMBER 2006 
Als obers verklede Greenpeace –actievoerders delen flesjes 
radioactieve ‘champagne’ uit aan de bezoekers van de laatste 
verkiezingsbijeenkomsten van CDA en VVD. In de flesjes zit 
radioactief grondwater, opgepompt bij La Hague. In die Franse plaats 
ligt ook kernafval uit Borssele. Het grondwater daar is 20.000 keer 
meer radioactief dan gewoon grondwater. Greenpeace confronteert met 
de actie de VVD en het CDA met de gevolgen van hun voornemen 
door te gaan met kernenergie. 
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2007 
 
28 FEBRUARI 2007 
Leden van GroenLinks Overijssel demonstreren op het station van Almelo tegen een transport van verarmd 
uranium van Gronau naar Rotterdam. Urenco, de eigenaar van de fabriek in Gronau  (en die in Almelo) 
verscheept enorme hoeveelheden verarmd uranium naar Rusland onder het  mom van herverrijking. Feit is 
echter dat verreweg het meeste materiaal in Rusland blijft en  het daardoor in feite dumpen van radioactief 
afval wordt. De transporten vinden regelmatig plaats  en stuiten vooral in Duitsland en Rusland op veel 
tegenstand. 
De containers worden vervoerd met het schip MV Doggersbank van de in Delfzijl gevestigde rederij 
Wagenborg. Diezelfde rederij vervoerde begin jaren '80 ook het radioactief afval dat in zee werd gedumpt. 
 
21 APRIL 2007 
Bij een kinderfeestje georganiseerd door de service club ronde tafel 38, presenteert Urenco de nieuwe 
brochure van de nucleaire sector, speciaal gericht op kinderen. Tegenstanders van kernenergie vinden dat 
niet zo’n goed idee en presenteren bij de ingang van het feestje wat andere feiten. De organisatie is daarvan 
niet gediend en op last van de politie moeten ze 100 meter van de ingang gaan staan. Onder protest voldoen 
ze daaraan, maar kondigen juridische stappen aan tegen deze beknotting van de vrije meningsuiting. 
 
9 MEI 2007 
Ongeveer 35 mensen 
demonstreren in Hengelo (Ov.) 
tegen de verarmd uranium 
transporten van Gronau naar de 
Rotterdamse Waalhaven. Vandaar 
wordt het per schip naar Rusland 
vervoerd. Volgens de 
demonstranten  is het gewoon het 
exporteren van radioactief afval 
en heeft Urenco er een groot 
financieel voordeel van  om het 
niet in West-Europa op te hoeven 
slaan. Het is duidelijk  dat de 
bekendheid van de transporten en 
de oppositie er tegen nu ook in 
Nederland toeneemt. Het transport 
loopt overigens ernstige 
vertraging op door een brand in een trein bij Borne. UF6 is chemisch zeer gevaarlijk, zeker als het in 
contact komt met water (luchtvochtigheid). 
 
13 MEI 2007 
Op 14 en 15 mei is er een bijeenkomst voor de nucleaire industrie over Uraniumhexafluoride (UF6) 
georganiseerd door Urenco. Die vindt plaats in het Theaterhotel in Almelo en de gasten gaan daar op 
zondagavond 13 mei gezellig eten. Zo’n 20 mensen demonstreren bij de ingang tegen de bijeenkomst, tegen 
kernenergie in het algemeen en tegen de export van uranium naar Rusland in het bijzonder. 
 
14 MEI 2007 
Een bijzonder actie die in Nederland nog niet vaak is voorgekomen.  Een aantal Russen doen in Almelo bij 
justitie aangifte van het dumpen van radioactief afval fin Rusland door Urenco. Het is opnieuw een actie die 
de druk tegen Urenco verder op moet voeren. Urenco zegt de aangifte ‘vervelend’ te vinden, ,maar zich 
geen zorgen te maken. Een dergelijke aangifte in november in Duitsland tegen de Urenco vestiging in 
Gronau is nog steeds door het Openbaar Ministerie in onderzoek. 
 
5 JUNI 2007 
Op Wereldmilieudag protesteren milieugroepen in twintig Europese landen op de stoep van BNP Paribas, 
de vijfde bank van Europa. Dit vanwege de plannen van de bank om een van Europa's meest omstreden 
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kernreactoren te willen financieren: Belene in Bulgarije. Ook in Amsterdam protesteren op de Herengracht 
een twintigtal actievoerders van onder andere Friends of the Earth, A Seed en Wise in witte pakken en 
spandoeken met teksten als 'BNP Paribas: Out of BeleNE!' en 'Kernenergie: Nee bedankt!’. Verschillende 
andere banken hebben al laten weten af te zien van de investering. 
 
25 JULI 2007 
Bij de Russische Ambassade in Den Haag 
demonstreren ruim 30 mensen tegen de moord 
op een Russische antikernenergie activist door 
neonazi’s in het Siberische Angarsk. Angarsk 
is een van de bestemmingen van het verarmd 
uranium dat Urenco in Almelo exporteert naar 
Rusland. Het actiekamp tegen de 
verrijkingsfabriek daar en de import van 
West-Europees radioactief afval, werd enkele 
dagen daarvoor overvallen door een groep van 
20 fascisten waarbij enkele zwaargewonden 
vielen en 1 dode. De reactie van de Russische 
overheid is, zoals meestal in deze gevallen, 
laks waarbij de politieke achtergrond van de 
daders wordt ontkend. 
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