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Over deze uitgave
Dit is een overzicht van (vrijwel) alle acties die in Nederland gevoerd zijn tegen kernenergie.
Dertig jaar geleden, in april 1987, publiceerde Laka de brochure "1977-1986: 10 Jaar verzet tegen
Kernenergie". Hierin waren een 150-tal
acties uit die periode beschreven. Het was
het begin van een intensieve archivering
van de anti-kernenergiestrijd en van talloze
publicaties over die strijd, waar Laka zich
uitdrukkelijk een onderdeel van zag.
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.
Verschillende versies
Ook omdat het boekje al lang uitverkocht
was, kwam er vanaf 2002 een digitale
versie van het overzicht en werden de acties uit die brochure (uitgebreid met een 11-tal uit de
periode ‘77-’86 die we gemist hadden) maar vooral de acties uit de periode daarvoor of daarna
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 toen geldende spellingsregels.
In april 2017 werd de website gestart met alle acties, waarin op allerlei manieren gezocht kan
worden: per plaats, per jaar of op het actiemiddel of actiedoel.
De tekst in deze pdf is identiek met die op de website. In het overzicht op de website zijn talloze
foto's, affiches, persverklaringen en honderden op de acties uitgedeelde pamfletten te zien.
Maar ook in deze PDF-versie zijn veel illustraties opgenomen waardoor het 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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Inleiding
Kernenergie in Nederland
Kernenergie heeft in Nederland een geschiedenis die teruggaat tot in de jaren veertig van de vorige
eeuw. Een lange geschiedenis van hoge verwachtingen, tegenvallende resultaten, internationaal
onderzoek, van politieke debatten, affaires, van industriële mislukkingen, hokjesgeest, van
geslaagd onderzoek en van optimistische scenario's. Het is niet voor niets dat minister De Pous al
in 1961 zegt: “De aanvankelijke verwachting, dat kernenergie in snel tempo en op grote schaal
een oplossing zou moeten geven voor energieproblemen, bleek ongegrond.”
Toch bleven de optimistische scenario's over de rol van kernenergie in de Nederlandse
energievoorziening geschreven worden. Zo kwam het kabinet Biesheuvel in maart 1972 met de
'Nota inzake het kernenergiebeleid’. Daarin werd er van uit gegaan dat in het jaar 2000 behoefte
zou zijn aan in totaal 70.000 MW opgesteld elektrisch productie vermogen. De helft daarvan zou
opgewekt worden door 35 grote 1000 MW kerncentrales.
Maar kernenergie heeft in Nederland vooral ook een geschiedenis van verzet. Verzet dat al die
optimistische scenario's naar de prullenbak verwees.
De antikernenergie-beweging....
De antikernenergie-beweging die zich begin jaren zeventig formeerde zorgde er niet alleen voor
dat al die kerncentrales niet gebouwd werden, maar stelde tegelijkertijd ook het economische
groei-denken fundamenteel im frage. Dat maakte dat de scenario’s voor de groei van de
elektriciteitsproductie fantasie bleken.
... succesvol....
In vijf jaar tijd, tijdens de tweede helft van de jaren ‘70 van de vorige eeuw, veranderde de
publieke opinie over de toepassing van kernenergie dramatisch. In 1974/5 was nog een
meerderheid vóór kernenergie en had een groot gedeelte geen mening. Maar amper vijf jaar later,
in 1979/80, had vrijwel iedereen een mening en was de grote meerderheid niet alleen tegen de
bouw van nieuwe kerncentrales, maar ook vóór sluiting van de bestaande. Door de massaliteit en
militantie van de beweging tegen kernenergie was in enkele jaren energiebeleid het verandert.
... breed....
De antikernenergie-beweging was waarschijnlijk ook de protestbeweging met het grootste
percentage georganiseerde deelnemers in lokale groepen, vaak zelfs in de buurten. Kerken en
vakbeweging waren een inherent deel van de beweging die ook andere maatschappelijke
bewegingen incorporeerde: de ‘derde wereld’-beweging, landencomite’s en vrouwengroepen.
Honderden verschillende posters, stickers en buttons werden ontworpen en in enorme aantallen
verspreid. Romans over kernenergie werden geschreven, muziek gecomponeerd en opgenomen en
films gedraaid. Er ontstonden scholingsgroepen en eigen tijdschriften, energiekranten in oplages
van meerdere honderdduizenden exemplaren werden verspreid en het publieke debat over
kernenergie was zo ‘mainstream’ dat zelfs bladen als Viva en Libelle ‘kernenergiespecials’
hadden. Menig theatergroep speelde met een productie over kernenergie in theaters of juist in
club- en buurthuizen kriskas door het land. Tientallen koren en muziekgroepen hadden
antikernenergie repertoire.
... massaal en militant
Een groot gedeelte van die beweging tegen kernenergie was ook bereid de straat op te gaan, niet
alleen bij demonstraties, maar ook bij radicalere acties. Bekend zijn natuurlijk de twee grote
blokkades bij de kerncentrale in Dodewaard, waar meer dan 15.000 mensen aan deelname. Maar
daarnaast waren er vele tientallen kleinere blokkades van bijvoorbeeld transporten met radioactief
afval; maar ook bezettingen en andere vormen van directe actie.
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1960
URANIUMVERRIJKING EN KISTEMAKER ONDER VUUR
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 GrootBrittannië, (West-) Duitsland en Nederland.
Kistemaker wordt in De Waarheid 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 door 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.
KISTEMAKER EN DE DUITSE A-BOM
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’.
"STOP A-BOM-PROEVEN AAN DE KRUISLAAN"
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
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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.
VOOR EEN ATOOMVRIJ NEDERLAND
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.
PROTESTEN BIJ LEZING KISTEMAKER
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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1969
ANVJ TEGEN ULTRACENTRIFUGE EN DUITSE ATOOMBEWAPENING
24, 25 mei 1969
Het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond de jongeren-afdeling van de Communistische
Partij Nederland (CPN) heeft in de jaarlijkse Pinksteracties ook aandacht voor "het
Kistemaker projekt": de verrijking van uranium door middel van ultracentrifuges. Niet
lang daarvoor is besloten dat de proeffabriek in Almelo gebouwd moet worden. De
ANVJ is bang voor het project want "het stelt de Westduitse revanchisten in staat om
goedkoop aan atoomwapens te komen". Maar het hoofdthema van de activiteiten, die
bestaan uit een estafette naar het Zuid-Limburgse Brunssum waar het NAVOhoofdkwartier moet komen, en een aantal demonstraties verspreidt door Nederland, is de
eis van een "onafhankelijke Nederlandse politiek". In de vergunning voor de
demonstratie in Utrecht op zondag 25 mei, staat dat "uitsluitend de volgende leuzen
mogen worden gebruikt". Dan volgt een lijst met 14 goedgekeurde leuzen, waaronder
"Ultra-centrifuge niet in Duitse handen" en "Kistemaker bommenmaker"
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1970
TEGEN VERDRAG VAN ALMELO
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. Dat verdrag
moet leiden tot een industriele onderneming voor de fabricage van centrifuges en de bouw van
ultracentrifuge uraniumverrijkingsfabrieken. De leden van de groep “UC-Nee” lopen vanaf het
stadscentrum de 5 km naar het terrein waar de fabriek gebouwd wordt.
DEMONSTRATIE ANVJ-PINKSTERKAMP TEGEN UCN
17 mei 1970
Een voor die tijd zeer grote demonstratie op deze eerste Pinksterdag: 2500 mensen demonstreren in
Almelo. De ANJV (Algemeen Nederlands Jeugd verbond) houdt haar Pinksterkamp (16, 17 en 18 mei) dit
jaar op een weiland niet ver van de bouwplaats en hoewel de locatie lang van te voren en toevallig gekozen
is, is het ultracentrifuge-project een speerpunt, maar wel weer op de CPN-manier. De centrale leus van het
weekend: Eenheid van de jongeren: tegen de Duitse atoombewapening; geen A-bom via Almelo. 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). "Al met al", zo
wordt in de Kampkrant A-Bomba(r)st nr. 2 verslag gedaan, "een geslaagde manifestatie, die een diepe
indruk heeft gemaakt op de inwoners van Almelo".
Het jaar daarvoor waren er tjdens de ANVJ Pinksteracties (toen niet in Almelo) ook al leuzen met dit thema
te vinden: "Ultra-centrifuge niet in Duitse handen" en "Kistemaker bommenmaker".
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1971
TWEEDEHANDS CENTRIFUGE VOOR UCN
19 juni 1971
Een aantal leden van 'Urania', een groep uit Almelo en omgeving die 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. Urania, opgericht in april 1970, is ongetwijfeld een
van de eerste antikernenergie-groepen tegen UCN/Urenco. De groep stelt zich ten doel "service verlenen
aan bestaande maatschappjjkritiese aktiegroepen in Twente, die met ons de noodzaak inzien van het
humaniseren van de maatschappij".

(uit: Urania 17, 15 november 1971)
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1972
BOMALARM IN TWENTE
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 politieke partijen zich opstellen achter de eis van de
actiegroep “Urania”: openbaarmaking van veiligheidsrapporten en inzage in de vergunning voor de
Nederlandse proefinstallatie. Openbaar worden de rapporten echter niet.
2500 BEZWAARSCHRIFTEN TEGEN 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
EVACUATIEPLAN BORSSELE
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.
STENCIL VOOR KERKGANGERS
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.
RAMPENZONE KERNCENRALE BORSSELE
12 mei 1973
Als onderdeel van de Informatieweek Borssele is er op de zaterdag een ‘informatietocht Rampenzone
kerncentrale Borssele’. Enkele tientallen mensen doen mee met de tocht door de zone van 20km rond de
kerncentrale. Er is veel onrust over de veiligheid (een deel van de rapporten zijn alleen in het Duits
beschikbaar) en over de rampenplannen (die eigenlijk ontbreken).
De activiteiten tijdens de informatieweek die zondags zijn begonnen met uitdelen van stencils bij de kerken
worden georganiseerd door het Moratorium Komitee Nederland (i.s.m. onder andere Borssele ad hoc en de
Werkgroep Kernenergie) die pleit voor het uitstellen van elke beslissing over kernenergie voor een periode
van 5 jaar. Een maand later, op 19 juni, krijgt PZEM de vergunning om de kerncentrale in werking te
stellen.
KALKAR-HEFFING
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.
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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 (4,5 miljard euro).
PAMFLET BIJ GRENSOVERGANGEN
19 augustus 1973
Bij grensovergangen bij Nijmegen en Arnhem wordt door jongeren van de ANVJ actie gevoerd tegen de
Nederlandse deelname aan het Kalkar project. Automobilisten krijgen pamfletten waarin wordt geëist dat
het kabinet Den Uyl zich terugtrekt uit het project "dat als plutoniumverschaffer tegemoet komt aan de
revanchistische krachten in West-Duitsland".
BUS DIRECTEUREN GEBLOKKEERD
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.
PROTEST TEGEN KSTR
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.
DEMONSTRATIE MIDELBURG
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.
PROTEST TEGEN KALKARHEFFING
15 november 1973
Leden van het Kalkar-comité demonstreren in Den Haag bij het Tweede Kamer gebouw. Daar wordt het
wetsvoorstel ‘Vaststelling van de begroting van het Fonds Ontwikkeling Snelle Kweekreactor 1974’
besproken. In die begroting is de grootste post de inkomsten uit de zgn. 3% Kalkarheffing, die iedereen
vanaf 1 juli verplicht is te betalen.
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1974
HANDTEKENINGEN TEGEN BORSSELE-2
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.
'BLOED' GEZIEN?
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. Op
maandagmorgen 26 januari, de morgen na de
uitzending, wordt de ‘landelijke treinenaktie’ gehouden,
waarbij op de 12 grootste treinstations door de
stroomgroepen Stop Kalkar in totaal elfduizend stencils
(‘Bloed’ gezien?) worden uitgedeeld over Kalkar en de
acties van de Stroomgroepen.
NIEUW VERKEERSBORD
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.
EERSTE DEMONSTRATIE TEGEN DUMPEN IN ZEE
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.
NEP-REPORTAGE OVER DIEFSTAL PLUTONIUM
10 november 1974
Is het een actie? We denken van wel. Iedereen doet het op een manier waar hij/zij goed in is. Het is fakebrief die voor opschudding zorgt, maar dan op de radio. Het KRO-programma ‘Voer voor vogels’ zend een
reportage uit over een overval op een transport van plutonium in de VS. De bende zou, zo wordt
gesuggereerd, het plutonium gebruiken om “ergens op aarde haar eisen af te dwingen”. Politici die op het
punt stonden commentaar te geven op de berichten en toen merkten dat het verzonnen was, reageerden
verbolgen. “Met dit soort ernstige zaken mag je geen grapjes maken”, aldus de fractie-specialist
‘atoomzaken’ van de VVD. Naar verluidt belden duizenden luisteraars naar de KRO.
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EERSTE DEMONSTRATIE KALKAR
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-kernenergiebeweging absoluut
niet bezig met de bouw van de snelle kweekreactor. In totaal
nemen ongeveer 10.000 mensen deel aan de protestbijeenkomst op
het marktplein van het dorp. Deze grote opkomst zorgde ervoor dat
meer Duitse groepen met Kalkar bezig gingen.
Er is ook 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.
VERZET TEGEN KALKAR GROEIT
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.
NEP-REPORTAGE OVER DIEFSTAL PLUTONIUM
10 november 1974
Is het een actie? We denken van wel. Iedereen doet het op een manier waar hij/zij goed in is. Het is fakebrief die voor opschudding zorgt, maar dan op de radio. Het KRO-programma ‘Voer voor vogels’ zendt een
reportage uit over een overval op een transport van plutonium in de VS. De bende zou, zo wordt
gesuggereerd, het plutonium gebruiken om “ergens op aarde haar eisen af te dwingen”. Politici die op het
punt stonden commentaar te geven op de berichten en toen merkten dat het verzonnen was, reageerden
verbolgen. “Met dit soort ernstige zaken mag je geen grapjes maken”, aldus de fractie-specialist
‘atoomzaken’ van de VVD. Naar verluidt bellen duizenden luisteraars naar de KRO.
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1975
JAAR TEGEN KERNENERGIE
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
BOYCOTT REACTORVATEN VOOR ZUID-AFRIKA
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 Framatome. Lubbers treedt echter niet af.
DEUR TOT DEUR IN DODEWAARD
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.
STEL BOUW KERNCENTRALES UIT!
31 januari 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.
EENVOUDIG ONGEZIEN OP TERREIN
25 juni 1976
Uit een reportage in de Nieuwe Revu (‘Nederlandse kerncentrales wijd open voor sabotage’) 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.
AUTODEMONSTRATIE TEGEN AFVAL IN ZOUTKOEPELS
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.
GEEN VERRIJKT URANIUM VOOR BRAZILIE
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
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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 (‘Werkgelegenheid zonder radioactiviteit’). De politieke implicaties rond de levering en de
internationale samenwerking, belangrijk voor de landelijke PPR, worden vrijwel niet benoemd. Toch lijkt
ook de oppositie in de PvdA tegen de uitbreiding te groeien, zeer tegen de zin van minister-president Den
Uyl in.
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1977
BOORTOREN BEZET
25 januari 1977
In elk geval sinds juni 1976, toen de minister van Economische zaken, Lubbers, dat aankondigde, is bekend
dat radioactief afval zou worden opgeslagen in de zoutkoepels onder de Noord-Nederlandse plaatsen
Anloo, Schoonlo, Gasselte (Drenthe), Onstwedde en Pieterburen (Groningen). 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) een 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.
De 4 activisten worden in december 1977 veroordeelt tot een boete van 225 gulden: “Het simpele feit dat
men de centrale overheid wantrouwt is geen vrijbrief voor het begaan
van strafbare feiten”, aldus de kantonrechter.
In 2011 verschijnt er een roman over de bezettings-actie door journalist
Jan Folkerts: Torenval, een voorwereldlijk drama. Hij was één van de
boortoren-bezetters.
MOBIELE DEMONSTRATIE TEGEN AFVAL IN ZOUT
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
(tussen Veendam en Stadskanaal) en 'de favoriete plaats voor deze
opslag' een afsluitende demonstratie en manifestatie gehouden. Het
geheel is georganiseerd door de regionale Alarmgroep Atoomplannen en
het Landelijk Energie Komitee, bestaande uit
milieugroepen en politieke partijen.
GEEN LEVERING VERRIJKT
URANIUM AAN BRAZILIE
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
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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.
'VOOR EEN ANDER ENERGIEBELEID'
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".
PPR: STOP KERNENERGIE; BORSSELE DICHT!
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 vlak bij de
kerncentrale in het dorp Borsele, 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 (zie verkiezingsaffiche)
SINT OP 'OPLICHTINGSAVOND' OVER NIEUWE KERNCENTRALES
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.
STOP ATOOMPLANNEN!
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
OP BINNENHOF TEGEN UCN
25 januari 1978
‘Enkele honderden’ mensen demonstreren op het Binnenhof in Den Haag. Aanleiding zijn de debatten de
dagen erna over de uitbreiding van de uraniumverrijkingsfabriek in Almelo van UCN. UCN is het
Nederlandse deel van Urenco. Er wordt een verklaring voorgelezen en aan CDA’er Van Houwelingen
overhandigd. De verklaring is opgesteld door het Landelijk Energie Komitee samen met 27 andere
organisaties. Het gaat vooral in op de gevolgen van het leveren van verrijkt uranium aan Brazilië; de
belangrijkste reden waarom UCN uitgebreid moet worden, en concludeert: “Een werkelijke daad tegen de
verspreiding van atoomwapens is noodzakelijk: Geen uitbreiding van de ultracentrifuge in Almelo”.
Na het voorlezen vertrekken delegaties naar de Britse en West-Duitse ambassades (naast Nederland de
andere deelnemende landen in Urenco)
“VASTEN TEGEN VERRIJKING”
29 januari 1978
In de Kloosterkerk in Den Haag, vlak bij het Binnenhof, start een groep mensen op zondag 29 januari met
een vastenactie tegen de mogelijke uitbreiding van de UCN en de levering van verrijkt uranium aan
(militaire dictatuur) Brazilië.: “Vasten tegen verrijking”. Het merendeel van de mensen die vasten “wordt
geïnspireerd door de bijbelse boodschap en wij vertrouwen erop velen van U op grond van deze
gemeenschappelijke achtergrond aan te kunnen spreken”, staat er in een verklaring aan Tweede
Kamerleden. “Zeer ernstig vinden wij ook dat het kernenergieprogramma van de Braziliaanse militairen
ten koste gaat van de armen in Brazilië. Dit bezwaar lijkt in Uw overwegingen nauwelijks een rol te
spelen.”
Door allerlei moties (o.a. van dissidente CDA-er Van Houwelingen) wordt er vooraleerst geen definitieve
beslissing genomen en in de loop van de week wordt de actie gestopt.
GROOTSE DEMONSTRATIE TEGEN UITBREIDING UCN
4 maart 1978
Eén van de grootste en indrukwekkendste demonstraties tegen kernenergie uit de geschiedenis van de
Nederlandse antikernenergie beweging.. Tussen de 40.000 en 50.000 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. Tot ergernis van delen van de
antikernergie-beweging wordt, voornamelijk onder druk van
de PvdA, de leus ‘Stop UCN’ ingeruild voor ‘Stop uitbreiding
UCN’.
Hoewel van tevoren in een deel van de media de indruk wordt
gewekt, dat, vooral, een grote groep demonstranten uit WestDuitsland, 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 UCNterrein 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.
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Meteen na de demonstratie heerst er teleurstelling; ondanks de enorme opkomst zijn er geen concrete
resultaten: men heeft ook het idee te laat te zijn. Deze teleurstelling zal o.a. leiden tot het ontstaan van BAN
(Breek Atoomketen Nederland); een groep die door middel van directe acties de strijd tegen kernenergie
(en UCN, waar de eerste acties een jaar later tegen gericht zijn) te verdiepen.
Pas veel later, in 2015, blijkt dat er in een bouwloods op het terrein twaalf (M113) pantserwagens van de
Kmar (Koninklijke Marechaussee) paraat staan die met scherpe munitie zijn geladen. Vanaf verzamelplaats
Vliegbasis Twente wordt defensie-materiaal en -personeel in de nacht van 2 op 3 maart naar het UCNterrein gebracht. Het gaat daarbij -deels- om dezelfde eenheid die een half jaar daarvoor, in september
1977, betrokken was bij de huiszoekingen in de Molukse wijken van Assen en Bovensmilde.
TEGEN KALKAR EN NIEUWE KERNCENTRALES
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.
ATOOMFIETSTOCHT TEGEN OPWERKINGSFABRIEK MOL
22 april 1978
Het PEK (Provinciaal Energie Komite) in Noord-Brabant organiseert een fietstocht langs verschillende
dorpen bij de Nederlands-Belgische grens. Directe aanleiding is het verschijnen van de brochure ‘Dossier
Eurochemic’ over de opwerkingsfabriek in het Belgische Mol net over de grens. Eurochemie is een
internationaal project en de opwerkingsfabriek dreigt weer opgestart te gaan worden. Nederland is
overigens in 1975 al uit het project gestapt. Daarnaast zijn er ook plannen voor ondergrondse opslag van
radioactief afval in kleilagen in Mol.
Vanuit Eindhoven, Tilburg, Roosendaal, Zundert en Bergen op Zoom starten fietstochten naar de
grensdorpen Achelse Kluis, Baarle Nassau, Essen en Putte.
AKTIEDAG TEGEN UCN & KERNENERGIE
29 april 1978
Om na de grote demonstratie begin maart in Almelo de druk op de ketel te houden, wordt er een lokale
actiedag georganiseerd. In zo'n 16 steden vinden activiteiten plaats, waaronder op een aantal plaatsen
acties.

In Amsterdam vindt, in samenwerking met een 20-tal plaatselijke politieke, derde wereld en
milieuorganisaties, een grote manifestatie plaats in de Amstelkerk met sprekers, film en toneel.
Daarvoor zijn er, om de aandacht op het ultracentrifugeproject te vestigen, op verschillende
locaties in de stad ‘informatie-optochten’ met straattheater, muziek en allerlei objecten.
In Arnhem is op deze actiedag al vroeg een manifestatie op de Korenmarkt waarna een demonstratie naar
het terrein van de KEMA volgt waar de belangrijkste kernenergie-lobby en industrie is gevestigd.
Na de slotmanifestatie aldaar gaan veel deelnemers op de fiets naar Dodewaard waar ze zich aansluiten bij
de groep fietsers uit Nijmegen.
Den Haag: De Stroomgroep Den Haag organiseert een
demonstratie die o.a. langs de Britse Ambassade gaat waar
solidariteit wordt betuigd met een grote anti-Windscale
demonstratie die op dat moment in London gehouden wordt. Bij
het hoofdkantoor van de UCN eindigt de tocht met straattheater.
Daar wordt ook een verklaring met de bezwaren tegen de
verrijkingsfabriek voorgelezen.
In Groningen vindt een grote manifestatie plaats met als sprekers
vertegenwoordigers va de vakbeweging, de polemoloog Hylke
Tromp en Klarisse Nienhuys. De nadruk ligt op de relatie tussen
uitbreiding van het ultracentrifugeproject en de aangekondigde
proefboringen in Oost-Groningen en Drente voor de opslag van
radioactief afval. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de
zogenaamde AAP-Groepen: Alarmgroepen Atoomplannen
Nijmegen: Ruim 150 mensen fietsen vanuit Nijmegen naar
Dodewaard om daar in gesprek te gaan met de plaatselijke
bevolking en huis aan huis informatie over de relatie tussen de
kerncentrale en de verrijkingsfabriek in Almelo duidelijk te maken.

21

Op de terugweg wordt de kerncentrale nog even aangedaan. Eenmaal terug in Nijmegen voegen ze zich bij
de manifestatie die op Grote Markt wordt gehouden: er worden films vertoont in een grote tent, er is
muziek, straattheater en veel informatie.
In Utrecht vertrekt er om 2 uur vanaf Mariaplaats een demonstratie door het centrum van de stad. De door
het Utrechts Energie Werkverband georganiseerde tocht eindigt op het gemeentehuis waar een petitie wordt
aangeboden en aangedrongen wordt op een duidelijk, milieuvriendelijk provinciaal energiebeleid.
In Winterwijk worden de, in de week ervoor verzamelde 2500 bezwaren tegen (vooral) de radioactief afval
opslagplaats in Ahaus (net over de Duitse grens), aan de gemeenteraad aangeboden.
ALLERIJL TEGEN DUMPEN IN ZEE
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 dumpingsschip is de dag
ervoor in de haven van IJmuiden aangekomen.
Het is de eerste keer dat er op grotere schaal tegen de dumpingen
geprotesteerd wordt. Het radioactief 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. De bevolking blijkt nauwelijks te weten wat er in de
haven aan de hand is en veel reacties wijzen op een stijgende
verontrusting. Bij de haven aangekomen worden enkele vaten
zogenaamd met radioactief afval "gedumpt" (maar er later
natuurlijk weer uitgevist). De minstens 400 aanwezige
politiemensen zijn weer eens voor niets opgetrommeld.
De onrust is nog toegenomen omdat veel van de met de trein
aangevoerde vaten uit Zwitserland lekken: 207 van de 1008 vaten
mogen niet op het schip geladen worden en moeten naar het ECNterrein in Petten vervoerd worden.
BLOKKADE TEGEN DUMPEN IN ZEE
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, sleept twee mensen weg en stopt 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.
DINXPERLO TEGEN KALKAR
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
EKOG (Energie Komitee Oost-Gelderland) heeft een actiemodel ontwikkeld dat ook in andere dorpen
bruikbaar is.
DEMONSTRATIE TEGEN URENCO IN DEN HAAG
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. De deelname is groot:
ongeveer 15.000 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. Voor de ingewijden is het
schisma in de beweging duidelijk tussen de politieke partijen en andere organisaties als veel demonstranten
het binnenhof, het doel van de demonstratie, ‘rechts’ laten liggen en rechtstreeks naar het hoofdkantoor van
Urenco lopen, waar de demonstratie wordt beëindigd.
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DRENTSE GEMEENTEN WIJZEN OPSLAG KERNAFVAL AF
11 november 1978
Inwoners en burgemeesters van de Drentse gemeenten Borger en Gasselte protesteren tegen de plannen van
de overheid kernafval op te slaan in zoutkoepels onder deze buurgemeenten. Automobilisten op de
toegangswegen naar de dorpen die remden door de borden “Snelheid verminderen –stralingsgevaar” kregen
pamfletten aangereikt waar in op de gevaren van kernafval opslag in zout werd gewezen. De burgemeester
van Borger zegt dat de risico’s van kernenergie niet mogen worden genomen, onder andere door de risico’s
die kleven aan de opslag van kernafval. Dat betekent volgens hem wel dat we zuinig moeten zijn met
energie.
DODEWAARD 10 JAAR: FEEST EN PROTEST
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.

GEEN VERGUNNING KEMA! GEEN ZAND EROVER!
2 december 1978
In Arnhem nemen ruim 500 mensen deel aan de door 'KEMA-Afkeur'
georganiseerde demonstratie onder onder het motto "radioaktief afval geen zand erover – stop kernenergie". 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.
VROUWEN TEGEN PROEFBORINGEN
8 december 1978
Op een manifestatie in een Gronings wijkcentrum protesteren ruim 100
vrouwen tegen de plannen voor proefboringen in de noordelijke bodem. Die boringen zijn noodzakelijk
omdat de overheid radioactief afval op wil slaan in zoutkoepels in Noord-Nederland.
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1979
10 JAAR DODEWAARD – 10 JAAR STRALING
31 maart 1979
De kerncentrale in Dodewaard is 10 jaar in bedrijf. In het dorp Dodewaard wordt een manifestatie,
infomarkt en discussie middag gehouden. Sprekers hebben het o.a. over de medische gevolgen van straling
en een bevolkingsonderzoek in Lingen (vlak over Duitse grens) waar in de buurt van een kerncentrale een
verhoging van leukemie-gevallen aangetroffen is. Door het ongeluk in de Amerikaanse kerncentrale
Harrisburg, op 28 maart, dat dan volop in het nieuws is, wordt het plaatselijke karakter van de manifestatie
wat anders door de media aandacht. Een stille fakkel wake op het marktplein de nacht voorafgaand wordt
afgebroken nadat de brandweer eist dat de fakkels uitgemaakt worden.
HARRISBURG IS OVERAL!
7 april 1979
Naar aanleiding van het ongeluk in de
Amerikaanse kerncentrale in Harrisburg, 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.
ZES DAGEN LOPEN TEGEN KERNAFVAL
12 april 1979
Demonstranten 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.
EERSTE BLOKKADE-ACTIE BAN
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-UCNdemonstratie (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
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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.
WERKNEMERS WEIGEREN OVERSLAG RADIOACTIEF AFVAL
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
oceaan gedumpt. Veertig werknemers van de Hoogovens laten dit jaar weten dat ze niet betrokken willen
worden bij het lossen van deze trein en laden van het dumpinsschip: te riskant zeggen ze, en bovendien
vinden ze het “uit milieu-oogpunt een slechte zaak dat het afval vervolgens in de Atlantische Oceaan wordt
gedumpt”. De vakbonden nemen deze eis over, dreigen met acties als de Hoogovens ‘het hard gaan spelen’
en de 40 worden inderdaad niet ingezet bij de werkzaamheden.
ENORME OPKOMST DEMONSTRATIE GASSELTE
2 juni 1979
Op een internationale bijeenkomst eind 1978 in Basel (Zwit.) is
besloten tot internationale actiedagen tegen kernenergie tijdens het
Pinksterweekend van 1979. Op een vijftiental plaatsen in Europa
wordt dan gedemonstreerd voor het opschorten van alle
atoomenergieprojecten en een stop voor de export van kerncentrales
en radioactief afval. Voor Nederland is besloten te demonstreren op 2
juni in Gasselte en Doel (België) en op 3 juni in Kalkar.
De demonstratie in Gasselte is vooral gericht tegen de mogelijke
opslag van radioactief afval in zoutkoepels. De opkomst is
overweldigend: ruim 25.000 mensen! Vooral de lokale bevolking in
Noord-Nederland waar de voor de opslag aangewezen zoutkoepels
liggen, is fel tegen de opslag. Speciaal de aangekondigde
proefboringen die de zoutkoepels op hun 'geschiktheid' moeten testen,
worden fel bekritiseerd. Er worden dan ook harde acties aangekondigd
als die proefboringen beginnen.
Bijzonder is ook dat op deze demonstratie voor het eerst de Nederlandse editie van de (semi-illegale) strip
Asterix en de kerncentrales verkocht wordt. Deze zal de komende jaren zeer populair worden.
DEMONSTRATIE TEGEN DUMPINGEN
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".
BLOKKADES TEGEN DUMPINGSTRANSPORTEN
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.
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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.
DODEWAARD-DISCUSSIE IN PROVINCIALE STATEN
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”.
BLOKKADE URENCO ALMELO
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
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.
TROEP OP DE KEMA-STOEP
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.

HET SUCCES VAN BAN
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
AFVALVATEN IN DE HOFVIJVER
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
Samenwerkingsverband Stop
Kernenergie in de vijver gedumpt, als
protest tegen het afvalbeleid van de
regering: “dit is even onveilig als
opslaan in geologische formaties, in
Borssele of dumpen in zee”, stellen ze.
HUISVUIL VOOR MINISTERIE
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.
GEWELDDADIG POLITIE-OPTREDEN BLOKKADE BORSSELE
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 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.
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GROTE OPKOMST DEMONSTRATIE MIDDELBURG
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 Brede Maatschappelijke Discussie (BMD) en is men
op zoek naar andere actievormen.
Jan Goedman van het Energie-Komitee Zeeland in de
openingstoespraak: "Nu ligt een Maatschappelijke Discussie over
Kernenergie en Energie in het verschiet, waarbij de discussie beperkt
moet blijven tot de vraag of er grote kolencentrales of kerncentrales in
Nederland gebouwd moeten worden. Ondertussen worden er toch
beslissingen met verstrekkende betekenis genomen. Tegenover deze
voldongen-feiten politiek stellen wij: doe mee aan de echte energiediscussie: kom in verzet tegen kernenergie, in Zeeland, in Nederland of
waar dan ook!"
JAARLIJKSE DEMONSTRATIE TEGEN DUMPINGEN
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). Voor de demonstratie is er vanaf 11 uur een manifestatie in het stadion
van voetbalclub Telstar met o.a. een programma over kernenergie van Proloog. In allerlei toespraken
worden acties aangekondigd tegen het transport van het afval van Petten, waar het verzameld en in
afwachting van dumping opgeslagen wordt, naar de haven van IJmuiden. Die transporten worden in juni
verwacht.
KAMPEREN OVER VOORSTEL BEZETTING DODEWAARD-TERREIN
24/25 mei 1980
Hoewel hier niet echt van een actie gesproken kan worden, maar eerder van een massaal discussieweekend, 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 minister van Economische
Zaken 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
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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 anti-kernenergiestrijd 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.
BAN-BLOKKADE DODEWAARD
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!"
BLOKKADES DUMPINGSTRANPORTEN
9/10 juni 1980
Op de morgen van de 9de juni 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
voorbereid, 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.
TROEP IN DE TUIN
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.
VERF VOOR REDERIJ DUMPSCHIP
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.
DEMONSTRATIE WATERGRAAFSMEER TEGEN VERSNELLER
23 juni 1980
Ongeveer 100 mensen demonstreren bij het Instituut voor Kernfysisch Onderzoek (IKO-intussen
omgenoemd tot NIKHEF – Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge Energie Fysica) aan de
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Oosterringdijk in Amsterdam. Aanleiding is het in gebruik nemen door het instituut van een 'lineaire
versneller'. Er bestaat al een poos onrust over de plannen. De bewoners/sters vrezen dat hierdoor gevaar
van radioactieve straling voor de omgeving ontstaat.
Er is als een soort bemiddelingspoging een rapport opgesteld over
de veiligheid van de versneller en de straling die vrijkomt. Daaruit
blijkt dat er best wat mis kan gaan, maar dat het personeel daarvan
het eerst de gevolgen ondervindt en er dus geen reden voor grote
bezorgdheid is. ARAG Watergraafsmeer (de AntiRadioAktiviteits Groep) is niet onder de indruk van de conclusies.
En gaat door met de acties. Zo zijn er ook leuzen geschilderd op
de gebouwen. NIKHEF geeft toe dat meer dan de toegestane
hoeveelheid straling opgelopen kan worden, maar “dan moet je
wel het hele jaar in een tentje naast het hek gaan zitten”.
TORENBEZETTING TEGEN NIEUWE KERNCENTRALE
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). Na drie dagen, waarin de actie veel,
ook landelijke, publiciteit heeft gekregen, verlaten de actievoerders de toren.
BALLONNEN TEGEN DODEWAARD
13 september 1980
Op deze zaterdag zijn een tiental mensen bij de kerncentrale Dodewaard aan het demonstreren. Doel is het
aandacht vragen voor het ultimatum van de Dodewaard-gaat-dicht!-beweging: als de centrale niet voor 1
oktober gesloten is, wordt er op 18 oktober begonnen met een blokkade van de kernreactor. Dat is in mei
besloten toen duizenden mensen over het actievoorstel vergaderden. Ballonnen die de actievoerders
oplaten, tonen de verspreiding van radioactiviteit in geval van een ongeluk. Werknemers van de
kerncentrale hebben op 26 augustus een open brief gestuurd aan de regering waarin ze de regering vragen
zich "duidelijk uit te spreken dat dergelijke acties volledig buiten de bestaande rechtsorde vallen en dat er
zonder uitstel tegen opgetreden zal worden".
ACTIE TEGEN REACTOR DELFT
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 MWonderzoeksreactor. 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,
althans volgens de media. Maar een persverklaring van BAN naar aanleiding
van de ontruiming maakt duidelijk dat de ME hard en geniepig op trad.
AMSTERDAM: STOP ATOOMSTROOM
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.
GEEN RELLEN BIJ URENCO
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
onverrichter zake terug naar Hilversum.
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‘WIJ SLUITEN DODEWAARD PER GIROKAART’
1 oktober 1980
Op 1 oktober beginnen de ongeveer 150 ‘Dodewaard-gaat-dicht!’basisgroepen met de Giroblauw-actie: om
de elektriciteitsbedrijven onder druk te zetten wordt de elektriciteitsrekening moeilijk betaald (in 2 keer
onder vermelding van Stop Kernenergie bijvoorbeeld). Dit moet met de verwerking van de betalingen
zoveel overlast opleveren dat de administratie wordt ontwricht en elektriciteitsbedrijven hun aandeel in de
kerncentrale Dodewaard gaan heroverwegen. De ongeveer 4,5 miljoen houders van een girorekening
worden met pamfletten en kranten opgeroepen met de actie mee te gaan doen. Veel plaatselijke groepen
zullen dat ondersteunen met acties tegen de provinciale en lokale energiebedrijven.
ONKRUIT VERSUS SECURICOR
16 oktober 1980
Mensen van Onkruit (‘en andere anti-militaristen’) vernielen de zend- en ontvangst antenne van Securicor
in Amsterdam. Dit omdat “juist dit bedrijf haar aandeel heeft in de beveiliging van de kerncentrale in
Doodewaard”. En “Beveiliging van kerncentrales maakt het gevaar van kernenergie niet kleiner”, aldus
Onkruit. Pas vlak voor de komende blokkade-actie wordt de beveiliging van de kerncentrale overgenomen
door politie en leger.
De directeur van Securicor mag in NRC meedelen dat Onkruit zich vergist heeft: Securicor werkt niet mee
aan de beveiliging van Dodewaard. Uit een later in dezelfde maand bij de grote blokkade-actie in
Dodewaard uitgedeeld pamflet blijkt dat de directeur gelijk heeft: Onkruit vergiste zich in de naam: het
bedrijf dat Dodewaard bewaakt heet niet Securicor maar Securop en zit niet in Amsterdam maar in
Rotterdam. "Dus voortaan niet je agressie richten op Securidor [sic] of andere namen die er op lijken",
staat er op dat pamflet te lezen.
BELEGERING KASTEEL MIDDACHTEN
18 oktober 1980
Op het tentenkamp in Dodewaard worden door de Steungroep ‘Geertsema sluit Dodewaard’ stencils
verspreidt met de oproep Commissaris van de Koningin in Gelderland, voorzitter van de Raad van
Commissarissen van de kerncentrale Dodewaard en fervent lobbyist voor kernenergie, Molly Geertsema, in
z’n kasteel Middachten te bezoeken. Dit alles om Geertsema te ontzetten omdat rechtse krachten hem er
van zouden weerhouden de kerncentrale te sluiten. “Bereid U dus voor op een eventueel langdurige
belegering: proviand, stormrammen, goededags, harnassen, schilden, speren, pijl en boog en katapulten
e.d. meenemen.”
Hoewel er hier (overduidelijk) sprake is van een grap, ziet de enkele demonstrant die op zaterdagmiddag de
reis naar De Steeg aflegt een wonderlijk schouwspel. Het kasteel van Geertsema is omringd met
prikkeldraad, terwijl zich binnen deze versterkingen ongeveer 50 M.E.-ers bevinden met honden,
schijnwerpers en geweren. De belegering kan dus worden afgelast: dat doet de ME al.
DODEWAARD ANDERS
10-20 oktober 1980
Van 10-20 oktober staat Vereniging Milieudefensie met een groet tent en een windmolen op het dorpsplein
in Dodewaard, om te laten zien ‘hoe het wel moet’. In de tent tentoonstellingen, video’s,
informatiemateriaal over muurisolatie tot zonnecollectoren en veel deskundigen over alles wat met energie
te maken heeft. De actie heet Dodewaard Anders en is een poging de negatieve publiciteit over Dodewaard
te doorbreken: “het wordt tijd voor positieve actie”. Milieudefensie hoopt er aan mee te kunnen werken
“dat Dodewaard van een vestigingsplaats voor een kerncentrale te maken tot een centrum van
energiebesparing en milieuvriendelijke energiebronnen.”
De uitnodiging voor Dodewaard Anders die bij iedere inwoner in de brievenbus valt eindigt aldus:
“Waarschijnlijk wilt U weten hoe wij nu tegenover de blokkade van het weekend staan? Wel, wij vinden
ook dat de kerncentrale dicht moet, maar wij vinden ook dat we moeten laten zien hoe het wel kan. Dat
willen we met "Dodewaard Anders" laten zien. Daarom blijven we in het weekend gewoon doorgaan met
voorlichting geven over energiebesparing.”
DODEWAARD GAAT DICHT!
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
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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 (constante harde 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) 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.
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PRIKACTIES BIJ BEDRIJVEN IN NIJMEGEN
21 oktober 1980
Na afloop van de blokkade-actie in Dodewaard voeren ongeveer 200 mensen in Nijmegen actie tegen het
bedrijf Smit. Smit is onderdeel van Holec die belangrijke apparatuur levert aan kerncentrale Dodewaard.
Met een enorme berg afval (meegenomen van het tentenkamp bij Dodewaard) wordt de poort geblokkeerd.
De bedrijfsbrandweer veegde al het vuilnis voor de poort weg en spoot die weer schoon. In de nacht ervoor
voeren activisten een prikactie uit bij het bedrijf Vihamij, ook in Nijmegen. Ook dat is een
toeleveringsbedrijf voor de kerncentrale Dodewaard. Hier worden leuzen op de gevel en etalages
geschilderd en twee bedrijfsauto’s worden beschadigd.
VALSE BRIEF ZORGT VOOR OPSCHUDDING
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.
SINTERKLAAS BEZET ENERGIEBEDRIJF
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.
GIROBLAUW PAST BIJ JOUW
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.
KERSTBLOKKADE UCN
23 december 1980
225 mensen uit de basisgroepen tegen kernenergie 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.
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".
OPNIEUW BLOKKADE UCN
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 wordt de blokkade opgeheven, maar worden ook nieuwe acties aangekondigd
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1981
NEDERLANDS PLUTONIUM VOOR VS-KERNWAPENS
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, zoals de IRI in Delft, wordt
naar de VS vervoert waar het in het kernwapenprogramma terecht kan komen, zo is uit onderzoek
gebleken. Zelfs minister van EZ (Van Aardenne) moet later toegeven dat dat niet uit te sluiten is.
BETONVATEN TEGEN DUMPINGEN
8 januari 1981
Anti-kernenergie activisten uit Wageningen en omgeving zetten een oliedrum gevuld met beton op de weg
voor de huisdeur van Dodewaard-directeur Woldring. Hiermee protesteren ze tegen het dumpen van
radioactief afval (ook uit de kerncentrale Dodewaard) in de oceaan. Omdat het vat lekt vloeit beton op
straat; daardoor wordt het opruimen ernstig bemoeilijkt.
Meer vaten voor andere verantwoordelijken voor de dumpingen worden aangekondigd.
WENKEN VOOR RAMPENPLAN-OEFENING
25 januari 1981
In Haarlem wordt huis aan huis een zo op het oog van het Bureau voorlichting van de provincie NoordHolland afkomstige brief verspreid, met daarin de aankondiging van een oefening met een rampenplan. De
folder geeft echt lijkende maar ook ridicule “wenken” in geval van een kernramp. Zo moet men een plastic
slipje aan trekken ter bescherming van de genitaliën en een badmuts dragen om haaruitval te voorkomen.
Dragers van een kunstgebit moeten een appel in de mond nemen. Aangezien de besmetting via het
elektriciteitsnet het huis zal binnenkomen moet men alle stekkers uit de stopcontacten verwijderen. Als
men met alle voorbereidingen klaar is moet men een rode vlag met een A erop voor het raam hangen. De
voorlichters van de provincie krijgen ondanks de melige brief honderden telefoontjes te verwerken.
‘KERNSLACHTOFFERS’ BIJ VERGADERING PEN
26 januari 1981
Bij een vergadering van de Raad van Toezicht van PEN, de Provinciale Energie Bedrijven in NoordHolland, protesteren ‘leden van Griroblauwaksiegroepen Noord-Holland’ tegen de deelname van PEN aan
de GKN, de eigenaar van de kerncentrale Dodewaard. Tijdens de vergadering in het provinciehuis in
Haarlem wordt gepraat over het voorstel van de gemeente Amsterdam om op korte termijn Dodewaard te
sluiten. Het blijft lang een verhit discussiepunt in de PEN. Actievoerders verkleed en geschminkt als
atoomslachtoffers maken duidelijk dat wat hen betreft PEN niet snel genoeg uit de GKN kan stappen.
KERNCENTRALE-MODEL IN BRAND
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.
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VAN KEMA NAAR ITAL
20 februari 1981
In drie bakfietsen wordt op deze vrijdag door zo'n 20 mensen vanaf de KEMA in Arnhem radioactieve
grond (verpakt in aluminiumfolie) naar het ITAL (Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de
Landbouw) in Wageningen vervoerd. De Wageningse groepen "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.
De verantwoordelijke minister Ginjaar, heeft kort daarvoor besloten dat delen van het KEMA-terrein
afgegraven moeten worden om het daar begraven radioactief afval te verwijderen.
DEMONSTRANTEN MOGEN DUITSLAND NIET IN
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.
BLOKKADE BIJ SPLIJTSTOFWISSEL
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 van de kerncentrale, die
de dag ervoor is begonnen. De verantwoordelijke minister Van Aardenne heeft de dag ervoor aan de kamer
laten weten dat ze het akkoord met de opwerkingsfabriek Windscale in Engeland snel moeten goedkeuren.
Want, zo zet hij de Kamer onder druk, hij zegt te vrezen dat anders de Engelsen op korte termijn de
splijtstofstaven terug zullen sturen. En Nederland heeft daar geen opslagfaciliteit voor.
ALTERNATIEF TRANSPORT SPLIJTSTOFSTAVEN
27 maart 1981
Vanaf IJmuiden vertrekt er een groep antikernenergie-aktivisten/es met een namaak ‘splijtstof-transport’
naar Dodewaard. Het zijn de 106 splijtstofstaven die in Windscale liggen en volgens Van Aardenne elk
moment terug gestuurd kunnen worden. Daarom heeft de gemeenteraad van Dodewaard geëist dat de
Kamer het opwerkingscontract voor 1 april moet tekenen, anders wordt de vergunning voor de kerncentrale
niet verlengd. Het konvooi, bestaande uit een vrachtwagen, zes motoren en volgauto’s zal op de route
Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Nijmegen op verschillende plekken splijtstofstaven aanbieden.
In Amsterdam aan het Gemeentelijk Energie Bedrijf, in Utrecht deponeren ze, na een optocht door de
binnenstad, een splijtstofstaaf bij het provinciehuis. In Arnhem wordt de splijtstofstaaf bedoelt voor
commissaris van de Koningin Geertsema, bij diens afwezigheid aangenomen door gedeputeerde Feitsma.
Ook wordt er gedemonstreerd bij het KEMA terrein waar ook de Provinciale Elektriciteitsmaatschappij
zetelt.
NIEUW POLITIEBELEID DODEWAARD
28 maart 1981
Als afsluiting van het transport met 106 ‘splijtstofstaven’ dat de vorige dag in IJmuiden begon, is er 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. Men wil de splijtstofstaven
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aanbieden aan iemand van de centrale, maar omdat dat niet lukt, worden ze tenslotte maar in de gracht voor
de centrale gegooid.
SABOTAGE IN JE VRIJE TIJD
8 april 1981
In de buurt van de kerncentrale in Dodewaard wordt geprobeerd het hoogspanningsnet te saboteren. Met
een koperen draad wordt geprobeerd kortsluiting te veroorzaken met
één van de hoogspanningskabels tussen de kerncentrale en een
transformatorstation. Dit mislukt. Deze keer. De actie wordt opgeëist
door het ‘Verzetsfront Willy Wortel en de Lampjes’. De groep zal nog
regelmatig van zich laten spreken door dergelijke acties, al worden
veel van de acties niet gepubliceerd. Uit interviews met politie en
elektriciteitsmaatschappijen blijkt deze vorm van sabotage regelmatig
voor te komen.
Het ‘Verzetsfront’ geeft vlak voor de tweede grote blokkadeactie in
Dodewaard (september 1981) een brochure uit, getiteld "Kortsluiting.
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. “Voor ons is de
tijd van vreedzame strijd tegen kernenergie voorbij”, schrijven ze.
Volgens de elektriciteitsbedrijven is het volstrekt onmogelijk om het
hele hoogspanningsnet, met een totale lengte van 4200 km, te beveiligen.
BREDE MATSCHAPPELIJKE STRAAT-DISCUSSIE
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.
VAATJE RADIOACTIEF AFVAL IN TUIN
17 april 1981
"Voor iedere atoompief een vaatje radioactief". Onder dit motto kregen twee directeuren van de GKN
(Bakker en Van Erpen Rooyaards in Oosterbeek en Lienden) en de voorzitter van de commissarissen van
de GKN (Geertsema in De Steeg), 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, discussiëren en actievoeren
tegen kernenergie.
STEENTJE BIJDRAGEN AAN SLUITING DODEWAARD
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
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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
charges volgen, worden enkele ME-bussen zwaar beschadigd. De demonstratie was het slot van het ‘Niet
oplappen maar opdoeken’ tentenkamp tijdens Pasen bij "Het Gat van Hagen'.
BLOKKADE BORSSELE
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.
WANTROUWEN EN PROTEST TEGEN NIKHEF
19 mei 1981
In Amsterdam-Oost is al enige tijd veel onrust over het Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer waar
ook het Nikhef gevestigd is; het Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge Energie Fysica.
Aan de vooravond van de officiële opening op woensdag 20 mei, vindt op dinsdagavond opnieuw een
demonstratie bij het Nikhef plaats. 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. Veel van de officiële feestelijkheden
ter gelegenheid van de opening van enkele nieuwe
onderdelen van het NIKHEF zijn in de week
ervoor niet door gegaan omdat de politie “niet de
gewenste orde, rust en ontspannen sfeer kan
garanderen”. Een symposium op de UVA wordt
verstoort wanneer er een verklaring wordt
voorgelezen. Eerder die week wordt een
symposium verstoort. Een blokkade en
bezettingsactie, georganiseerd door de
Amsterdamse Basisgroepen bij de officiële opening door Pais, de minister van Onderwijs en
Wetenschappen, woensdag mei gaat niet door omdat de actie is uitgelekt en er volop ME aanwezig is.
‘ALLE ATOOMSTROOM UIT HET KOPPELNET’
8 juni 1981
Onder het motto “Liever wat duisternis dan naar de verdommenis” saboteert het ‘Verzetsfront Willy Wortel
en de Lampjes” de hoogspanningslijn Nederweert-Maarheze. In de brief waarin de actie opgeëist wordt,
laten ze weten dat ze “met het kortsluiten van de hoogspanningsleidingen duidelijk willen maken hoe
gemeend het verzet tegen kernenergie is”. Ze roept iedereen op de overheid onder druk te zetten, maar
waarschuwt voorzichtig te zijn: “gebruik alleen nylontouw, blijf weg onder de kabels in geval ze naar
beneden komen”. Volgens de brief is ook in België sabotage geweest: daar zou de elektriciteitsvoorziening
van de opwerkingsfabriek in Mol “lamgelegd” zijn.
Twee weken later, op 24 juni, wordt op dezelfde traject nog een sabotage actie uitgevoerd.
MEERDAAGSE BLOKKADE UCN-TERREIN
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
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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, Hans 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 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 blokkeerders/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 op zaterdagmiddag trekt ruim 6000
mensen.
Vermeldenswaard is verder de aankondiging tijdens
de actie van 'Atoomvrijstaat'. Een organisatie die
grond wil kopen in de buurt van kernobjecten om zo
uitbreiding van die objecten te bemoeilijken en
protest te vereenvoudigen. Het is nu mogelijk lid te
worden en een paspoort te kopen.
RUITEN IN UIT SOLIDARITEIT
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.
MODEL KERNCENTRALE BORSSELE MAG NIET IN MINIATUUR WALCHEREN
19 juli 1981
Stop Borssele heeft in de toeristische attractie Miniatuur Walcheren in Middelburg een waarheidsgetrouwe
miniatuurkopie van de kerncentrale Borssele geplaatst. De actiegroep zegt dat “de kerncentrale in de 10
jaar van haar bestaan zo’n wezenlijk onderdeel is gaan vormen van de Zeeuwse samenleving”, dat een
afgietsel op schaal zeker in Miniatuur Walcheren thuishoort. Directie en bestuur daarvan denken er anders
over en het loeizware ding (voor een groot deel van beton) wordt verplaats naar de bosjes aan de rand van
het terrein en geeft het op als ‘gevonden voorwerp’.
BEZETTERS EISEN MEER GELD VOOR ALTERNATIEVE ENERGIE
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.
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JAARLIJKSE DEMONSTRATIE TEGEN DUMPINGEN
29 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 in de IJmond. Ruim
500 mensen komen erop af. De transporten van het ECN naar het schip dat de dumpingen zal uitvoeren, de
Louise Smits, in de haven van IJmuiden worden de week erna verwacht. De burgemeester van IJmuiden
heft laten weten dat als actievoerders het transport proberen tegen te houden, dit “in strijd is met hetgeen de
gemeente nastreeft.”
‘POLONAISE’ TEGEN AFVALDUMPING
30 augustus 1981
Het 'Energie-comité Schagen' organiseert voor de poort van het ECN-terrein in Petten een picket-line:
ongeveer 60 mensen zijn met spandoeken en protestborden aanwezig om te protesteren tegen de geplande
dumpingen. Het radioactief afval dat het afgelopen jaar hier verzamelt is, zal de komende week
overgebracht worden naar de haven van IJmuiden om van daaruit in zee gedumpt te worden. Er zijn veel
protesten aangekondigd tegen de transporten naar de haven.
ADVIES WERKNEMERS DODEWAARD: ZOEK EEN ANDERE BAAN
1 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. Volgens de woordvoerder van de kerncentrale moet de brief
wel afkomstig zijn van 'de anti-Dodewaard activisten'. Hoe die aan alle privé-adressen zouden zijn
gekomen is onduidelijk. De woordvoerder noemt het een 'griezelig verschijnsel' en spreekt zelfs van
'terreur en intimidatie'.
ACTIES TEGEN DUMPINGSTRANSPORTEN
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 vrij komen.
HONGERSTAKING TEGEN AFVAL IN ZEE
4 september 1981
Enkele dagen na de ontruiming van de blokkades en het vertrek van het dumpingschip Andrea Smits naar
de Atlantische Oceaan, beginnen twee mensen uit Beverwijk op de sluis in IJmuiden met een
hongerstaking. Ze solidariseren zich met het schip van Greenpeace dat pogingen doet de dumping van
radioactief materiaal in de Atlantische Oceaan te voorkomen. Met steun van mede-activisten houden ze het
enkele dagen vol, maar de gevraagde toezegging van de minister dat er niet gedumpt wordt komt niet. Als
het storten van het afval in zee heeft plaatsgevonden wordt de hongerstaking opgeheven.
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VANGRAIL SYMBOOL STRIJD TEGEN KERNENERGIE
6 september 1981
Stop Borssele (in samenwerking met andere Zeeuwse en Belgische anti-kernenergiegroepen) demonstreert
in de vangrails van de Rijksweg 58 tussen Vlissingen en Bergen op Zoom.. Het is een stil protest tegen de
atoomlobby “die alles in het werk stelt wat krom is recht te praten”. Om de paar honderd meter staat een
anti-atoom-actievoerder met een bord Geen kernenergie, stop Borssele. De groepen hebben de vangrail
uitgeroepen tot symbool in de strijd van de anti-kernenergiebeweging. “Stop Borssele wil de vangrail zijn
op de heilloze weg, waarop kernenergie ons voert”.
In totaal worden bij de actie 38 mensen door de politie bekeurd of gearresteerd. In maart 1982 moeten 9
van hen voorkomen en worden veroordeeld wegens het ‘demonstreren op de autosnelweg’.
TWEEDE DODEWAARD-GAAT-DICHT! BLOKKADE
18/21 september 1981
Dodewaard-2. De tweede massale
blokkadeactie bij de kerncentrale in
Dodewaard. Oktober '80 was Dodewaard1. De actie is op een aantal onderwerpen
aangepast. 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 was 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
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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 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".
Onderdeel van de tweede grote Dodewaard-gaat-dicht-blokkade
waren lokale acties die elke dag een ander thema hadden.
Hieronder een kleine greep uit die plaatselijke acties.
DEMONSTRATIE TEGEN POLITIEGEWELD
21 september 1981
In Groningen demonstreren ongeveer 650 mensen tegen het
politiegeweld in Dodewaard. Centrale eis is: terugtrekking van de
Groningse ME-pelotons! De opkomst is enorm omdat er ook al
enkele honderden mensen uit Groningen in Dodewaard zijn.
LEUZEN OP PVDA-KANTOOR
21 september 1981
In Amsterdam wordt het kantoor van de PvdA aan de Nicolaas
Witsenkade met leuzen verfraaid.
DODEWAARD-ARRESTANTEN ONMIDDELLIJK VRIJ
21 september 1981
In Nijmegen is er bij het politiebureau een demonstratie die de
vrijlating van de Dodewaard-arrestanten eist. Op het Keizer
Karelplein worden door een vrouwengroep spandoeken
opgehangen, onder andere met de leuzen: 'Kernenergie is
mannelijk geweld' en 'Dodewaard moet potdicht'
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GAL SPUWEN TEGEN ELEKTRICITEITSBEDRIJF
22 september 1981
Groningen: demonstratie naar de EGD (Energiebedrijf Groningen en Drente, aandeelhouder van GKN)
waar iedereen zijn of haar gal mag spuwen. Vervolgens wordt een ton met spuug feestelijk aan de EGD
overhandigd. 's Avonds is er een prikactie tijdens een vergadering van het Gronings partijbestuur van de
Pvda.
KORTSLUITING IN KANTOOR ELEKTRICITEITSBEDRIJF
22 september 1981
In Amsterdam wordt de voorlichtingswinkel ('propagandawinkel' volgens de demonstranten) van het
Gemeentelijk Energie Bedrijf (GEB) aan de Overtoom 'ontruit'. In het GEB hoofdkantoor wordt op
hetzelfde moment door middel van stekkers met doorverbonden polen in stopkontakten steken kortsluiting
gemaakt. De actie ondersteunt de campagne 'Geen Atoomstroom voor Amsterdam'.
BUSBEDRIJF DOELWIT ACTIVISTEN
22 september 1981
In de nacht van dinsdag op woensdag wordt er een prikactie gedaan bij busbedrijf Merkus in Nijmegen
omdat het bedrijf de werknemers van de kerncentrale Dodewaard vervoert. Op het gebouw worden leuzen
gekalkt en affiches geplakt.
DEMONSTRATIE TEGEN POLITIEGWELD
23 september 1981
In Nijmegen vindt een demonstratie plaats van ongeveer 500 mensen naar het hoofdburo van politie. Daar
worden getuigenverklaringen van het politie-optreden in Dodewaard voorgelezen.
DEMONSTRATIE TEGEN RELATIE KERNENERGIE EN KERNWAPENS
24 september 1981
In Nijmegen is er 's avonds een demonstratie met vredesorganisaties tegen kernenergie en kernwapens. Aan
deze locaal georganiseerde actie nemen ongeveer 3000 mensen deel.
AFVAL TEGEN ELEKTRICITEITSBEDRIJF
24 september 1981
In Amersfoort wordt een vat 'radioactief afval' op een plein gedumpt, waarna in optocht naar het gebouw
van de PUEM (de Provinciale Utrechtse Elektriciteits Maatschappij) gelopen wordt. Daar worden leuzen
geschilderd.
NIEUWE ARRESTATIES BIJ VOORGELEIDEN ARRESTANTEN
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.
'BANKOVERVALLERS TEGEN KERNENERGIE'
24 september 1981
De anti-kernenergiebeweging, 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’.
WERKNEMERS TOELEVERINGSBEDRIJVEN BORSSELE AANGESPROKEN
24 september 1981
De Zeeuwse actiegroep ‘Stop Borssele’ staat ’s morgens vroeg aan de poort van een tweetal bedrijven in
Goes en Vlissingen. Arbeiders krijgen een stencil met daarin een oproep zich te bezinnen op hun werk. De
bedrijven, AKF in Goes en Kon. Mij De Schelde in Vlissingen, zijn namelijk toeleveringsbedrijven van de
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kerncentrale Borssele. Specifiek de vakbondsleden worden aangesproken: de vakbonden hebben zich
namelijk meermaals uitgesproken tegen kernenergie. Werkgelegenheid niet tot iedere prijs. “Wij roepen u
op te breken met de huidige ekonomische orde, die er op uit is zo goedkoop mogelijk te produceren ten
korte van de werknemers en de werkgelegenheid. Nieuwe initiatieven kunnen uitkomst bieden. Met name
door het beslissingsrecht over de te produceren produkten bij de werknemers te leggen.(..) Door uw
vakbond onder druk te zetten kunnen nieuwe plannen verwezenlijkt worden. Wordt daarom allen aktief.”
PROTEST TEGEN ONDERZOEK KERNAFVALOPSLAG IN ZEEBODEM
25 september 1981
In Haarlem blokkeren 15 mensen de toegangsdeur naar de kantoren van de Rijks Geologische Dienst. Ze
protesteren daarmee 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.
'RADIOACTIEF AFVAL' VOOR IJSSELCENTRALE
25 september 1981
In Zwolle, op marktdag, demonstreert een groep mensen met zwart-wit geschminkte gezichten en vaten
'radioactief afval'. De stoet gaat naar het hoofdkantoor van de IJsselcentrale waar de vaten gedumpt moeten
gaan worden. Het gebouw is op slot waarna het symbolisch aan de wethouder wordt overhandigd.
ENORME OPKOMST AFSLUITENDE DEMONSTRATIE ACTIEWEEK
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".
(i
De twee Dodewaard-gaat-Dicht! acties n '80 en '81) hebben de overheid in totaal 5,5 miljoen gulden extra
gekost, waarvan 4,7 miljoen gulden voor de inzet
van extra politie.
STROOMSTORING NA SABOTAGE
5 oktober 1981
In het Noord-Hollandse Oudesluis (gemeente
Schagen) wordt met een koperen kabel kortsluiting
gemaakt in het hoogspanningsnet. Het ‘Verzetsfront
Willy Wortel en de Lampjes’ eist in een brief aan de
Schager Courant de actie tegen de 150KVhoospanningsleiding op. Als gevolg hiervan is er
enkele uren een stroomstoring in het gebied
noordoost van het ECN-terrein in Petten. De actie is
in het bijzonder gericht tegen de heer Hamstra van
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de ECN, die pleit voor de opslag van Nederlands en
buitenlands radioactief afval in zoutkoepels.
“Daarom”, zo schrijft het Verzetsfront, “hebben we
de hoogspanningsleiding tussen Oterleek en Den
Helder kortgesloten. Als protest tegen de regering
en het bedrijfsleven die gewoon doorgaan met hun
onverantwoordelijke praktijken”.
De SEP, verantwoordelijk voor het net, laat weten
dat er alleen al in oktober “vijf tot zes” pogingen
door het hele land zijn gedaan tot dergelijke
sabotage.
In 'Bevrijding' het blad van de PSP, verschijnt in
december een poster van de PSP-jongeren die
oproept tot saboteren van het hoogspanningsnet. De PSP schrikt er wel een beetje van, maar het is in de
afgesproken ruimte van PSP-jongeren en redactionele onafhankelijkheid enzo. Reacties van lezers vallen
eigenlijk ook best mee, blijkt.
RECHTZAAK DODEWAARD: OVERHEIDSOPTREDEN
TER DISCUSSIE
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.
Ondertussen is er veel geanalyseerd en geschreven over wat in
brede kringen gezien wordt als een bewuste strategie van de
overheid om de Dodewaard-actie in september in een veldslag te
laten eindigen: de zogeheten isoleren en marginaliseren strategie.
‘VERRIJK EENS IETS ANDERS’ IN ALMELO
24 december 1981– 1 januari 1982
Als bezinning op nieuw te voren acties, maar ook om in gesprek te komen met omwonenden, directie,
werknemers en politie zijn een tiental activisten een week lang in een regenboogtent bij de hoofdpoort va
Urenco in Almelo. Want “na de platgespoten blokkade van de Dodewaardse kerncentrale heeft bij velen
het gevoel gewekt dat het zo niet langer kan”. Het is een pleidooi voor geweldloosheid; niet alleen
structuren, maar mensen zelf moeten veranderen: “met geweld, met negatieve energie, lukt dat niet”. “Wij
hopen met deze duik in het onbekende de diskussie binnen de anti-kernenergiebeweging over “hoe nu” te
stimuleren en te inspireren. Door aan te tonen dat het niet alleen kernenergie is, waar het om gaat, maar
dat kernenergie slechts de kapstok is voor de struktuur van bezit en uitbuiting waarop de westerse kultuur
gebaseerd is en dat daarom áls die kerncentrale en de verrijkingsfabriek dicht zijn, het probleem bij lange
na niet opgelost is”.
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1982
DODEWAARD GEEN VERBODEN GEBIED VOOR DEMONSTRANTEN
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.
SOLIDARITEIT MET ‘PLAKKERS’
30 januari 1982
‘Stop Borssele’ organiseert op de Lange Delft in Middelburg een manifestatieve actie uit solidariteit met
een rechtszaak die drie van haar ‘leden’ de week erna hebben. Die staan namelijk terecht voor ‘poging tot
plakken’. Tijdens de Dodewaard-gaat-dicht acties in september 1981 wilde men middels affiches de
aandacht vestigen op het weigeren van atoomstroom. Maar voor de plakkers ook maar hadden kunnen
beginnen, werden ze al opgepakt. Voor ‘Stop Borssele’ het bewijs “dat de ‘gezagsbewaarders’ deze groep
en haar activiteiten nauwlettend volgde”.
BEZETTING TEGEN AFVALGEBOUW
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 afval opslaggebouw op het terrein van de kerncentrale in Borssele.
Gedeputeerde Staten (GS) heeft besloten toestemming voor de bouw te geven. Stop
Borssele uiten hun ongenoegen over de wettelijke procedure, waarin bestuurders
“slechts op formele gronden verantwoording af hoeven te leggen over hun genomen
besluiten”. De eis van de bezetters/sters, een gesprek met GS van Zeeland, wordt
weliswaar ingewilligd, maar het gesprek, op 12 maart, levert niets op
BLOKKADE TEGEN AFVOER SPLIJTSTOF NAAR VS
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.
NEPTUNUS IN DE HOFVIJVER
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 Tweede
Kamervoorzitter Dolman ook 154.000 handtekeningen, het resultaat van een door Greenpeace gestarte
handtekeningenactie tegen de dumpingen.
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ETHERPIRATEN TEGEN DODEWAARD
5 april 1982
Tijdens een rampenoefening bij de kerncentrale in Dodewaard en de BB-bunker in Arnhem, wordt de
communicatie ernstig gestoord door etherpiraten. De informatie over de oefening, met een scenario dat er
jodium en edelgassen waren ontsnapt uit de reactorruimte, komt zo verminkt over dat er op een ander
kanaal overgeschakeld moet worden.
Er is afgesproken dat bij een volgende oefening van de rampenregeling
de Radio Controle Dienst extra peilwagens zal inzetten om etherpiraten
uit de lucht te halen.
NO NUKES! MUZIEKFESTIVAL
9 april 1982
Hoewel niet de meest geslaagde, is het No Nukes festival wel degelijk
een actie tegen kernenergie. Terwijl twee weken later de film van het
beroemde No Nukes concert in Madison Square Garden in New York in
Nederland in première gaat, heeft het popfestival op tweede Paasdag in
de Irenehal in Utrecht 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. En juist over dat geld wordt nog lang
nagepraat: was het nu wel ten goede gekomen aan de strijd tegen kernenergie of was (het grootste deel)
verdwenen in de zakken van een pornobaas.
'GEEN VREDE MET KERNENERGIE'
12 april 1982
Maandag, Tweede Paasdag, organiseert het regionale comité ‘Geen Vrede met Kernenergie’ een Paasdemonstratie bij Urenco in Almelo met een afsluitende fakkeloptocht langs de uraniumverrijkingsfabriek.
Ondanks de ‘concurrentie’ van No Nukes in het zelfde weekend en het regionale karakter, doen ruim 1500
mensen mee aan het protest en treedt Herman Finkers (‘kosten 150 gulden’ vermelden de notulen) op
tijdens de manifestatie voorafgaand aan de protesttocht. Het zal (in elk geval voor een paar jaar) een traditie
worden met Pasen.
GEEN KEMA-AFVAL IN ZEE
17 april 1982
In Arnhem wordt een manifestatie gehouden rond het KEMA-afval
probleem. De maandag erna moet begonnen worden 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
tegen de transporten eerst naar het ECN-terrein en later voor de
dumpingen.
MANIFESTATIE 'GEEN ATOOMAFVAL IN ZEE'
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. Omdat er nog juridische procedures
lopen tegen de dumpingen, beslist de Raad van State dat die uitgesteld moeten woorden tot procedures
afgelopen zijn. Daardoor zullen de transporten pas later dat jaar plaatsvinden.
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. De
mobilisatie voor acties zijn in volle gang.
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KETTING OM POORT UNIVERSITEITSREACTOR DELFT
24 mei 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 nemen aan de bliksemactie deel. Om de portiers af te leiden
worden rookbommen afgestoken en spandoeken opgehangen, waarna iedereen al weer na 10 minuten is
verdwenen. Helaas kan de ketting door de portier doorgeknipt worden en is de poort na een half uur al weer
open, nog voor de komst van het personeel. De actievoerders schrijven onder andere dat de IRI "misschien
voor wetenschappers wel interessant, maar voor de samenleving niet relevant" is.
KEMA-AFVAL IN PETTEN GEBLOKKEERD
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.
DODE VIS VOOR KEMA
16 juli 1982
Onder het motto ‘De Zee bedankt KEMA’ wordt voor de poort
van de KEMA in Arnhem 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
'KARAVAAN TEGEN KERNENERGIE' BEZOEKT
TOERISTEN
24 juli t/m 15 augustus 1982
De Karavaan tegen Kernenergie trekt door het land. In een grote
circustent doet tijdens de bouwvak een groep van ongeveer 100
vaste medewerkers een aantal belangrijke vakantieplaatsen aan:
Kaatsheuvel, Cadzand-bad, Biddinghuizen, Gasselte en Eibergen.
Een cultureel kinderprogramma doet enkele duizenden kinderen en
ouders naar de grote tenten op het festival-terrein komen. Er zijn
tentoonstellingen en optreden van muziek- en theatergroepen. Op
deze manier wordt er inhoudelijke informatie over kernenergie en
alternatieven verspreidt en wordt er gediscussieerd. Het eerste
voorstel 'Rijk naar de sterren, zodat je je koestert in de zon' voor
een Karavaan tegen Kernenergie was al in december 1981
gelanceerd. Na de veldslag in september in Dodewaard is er in
Nijmeegse groepen gediscussieerd over actievormen, pogingen uit
het isolement te breken en nieuwe groepen mensen te bereiken met
inhoudelijke informatie. "Hoe ook de diskussie over kernenergie en
alles wat daarmee samenhangt - en dus ook 'die andere
maatschappij' te stimuleren, zonder mogelijkheid gekriminaliseerd
te worden; zonder dat de verslaggever alleen maar geïnteresseerd
is in het antwoord op de vraag of er geweld gebruikt gaat worden." Maar natuurlijk moet het voorstel niet
gezien worden als breken met 'ons verleden': "De karavaan moet echter geen ontkenning vormen van de
grote strijdbaarheid, geen distantiëring van direkte aktie.". Hoewel er van te voren sceptische geluiden
vanuit delen van de antikernenergie-beweging komen, is de algemene indruk is dat de Karavaan veel
minder vrijblijvend en meer politiek is als gedacht en verwacht werd. Omdat een aanvraag voor subsidie bij
de Stuurgroep van de Brede Maatschappelijke Discussie niet wordt gehonoreerd, ontstaat er een financieel
tekort. Hierdoor moeten er in het najaar allerlei benefietfeesten georganiseerd worden om de tekorten aan te
zuiveren.
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OPNIEUW DEMONSTRATIE TEGEN DUMPINGEN
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 deze demonstratie ook in Den Helder. Net als in
Petten, ruim twee maanden eerder, nemen ruim 500 mensen deel. De transporten van het afval zullen op 31
augustus plaats vinden, zo is aangekondigd.
De aandacht binnen de antikernenergiebeweging tegen de dumpingen is groot, de organisatie en mobilisatie
loopt op volle toeren. De route van Petten naar Den Helder is verdeeld voor verschillende soorten acties
(met en zonder blokkade-materialen bijvoorbeeld). Er wordt een actiehandboek verspreid met praktische,
juridische en EHBO-tips en tevens met uitleg over de verschillende groepen en acties. Er blijkt wel een
financieel tekort, waardoor in het najaar allerlei benefietfeesten georganiseerd worden.
VERVROEGDE DUMPINGSTRANSPORTEN GEHEIME OPERATIE
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 antidumpingsgroepen, 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 Noord-Hollandskanaal te
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 dagen erna toch wel enigszins
nadenkend worden.
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In november vindt in plaatselijke schouwburg de fototentoonstelling 'Zo was Den Helder (radio) aktief'
plaats.
AFVAL IN TUIN STAATSSECRETARIS
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...".
BANDEN LEK VRACHTWAGENS TRANSPORTBEDRIJF
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".
ECN-HOOFDKANTOOR KRIJGT DE 'GEWELDSSPIRAAL' TERUG
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".
BEZETTING REDERIJ DUMPSCHIP
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.
OPNIEUW TRANSPORTBEDRIJF AANGEPAKT
28 augustus 1982
Vrijdagnacht: twee auto's volgeladen met verf, rotte eieren, vissen en lijm, het bekende materiaal. Op naar
IJmond Transport in Beverwijk. 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.
'SCHAADT HET NIET, DAN BAAT HET NIET'
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!"
BEZETTING 'BOZE ZEEMEERMIN' RGD
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'
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geloven, hebben we het gebouw van
deze dienst in Haarlem bezet. Het doen
van onderzoek naar 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.
VEEL MENSEN BIJ DEMONSTRATIE TEGEN DUMPINGEN
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!"
VOORBEREIDING DUMPINGEN: POLITIE WIL MOGEN SCHIETEN OP MENIGTE
3 september 1982
Dertig antikernenergie activisten/es bezetten de kamer van de Commissaris van de Koningin in NoordHolland 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.
TRANSPORTBEDRIJF DUMPINGEN: VRACHTWAGENS IN VLAMMEN
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".
LEUZEN OP WONING STAATSSECRETARIS
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.
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AFVAL VOOR POORT BORSSELE
4 oktober 1982
De poort voor het bouwverkeer voor het opslaggebouw voor radioactief afval op het terrein 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.
WEER BLOKKADE BORSSELE
14 oktober 1982
Op deze donderdagmorgen om zeven uur sluiten ongeveer 25 leden van ‘Stop Borssele’ de toegangspoort
naar de aanbouw zijnde afvalopslag gebouw op het terrein van de kerncentrale Borssele af met hangsloten.
Bij het geblokkeerde hek willen de actievoerders praten met de bouwvakkers.
Tijdens de eerdere actie op maandag 4 oktober, is het “Stop Borssele gebleken, dat ook de werknemers
lang niet allemaal gelukkig zijn met deze opdracht.” Maar door de hoge werkloosheid, vooral in de bouw,
hebben ze weinig andere keus.
Stop Borssele wil “duidelijk laten blijken dat haar akties niet gericht zijn tegen de werknemers, maar tegen
het afvalopslaggebouw, en dus tegen de kernenergie-producenten.” Daarom voert Stop Borssele
tegelijkertijd actie bij de hoofdingang van de kerncentrale, waar de werknemers alleen naar binnen kunnen
als ze zich een weg banen door opgestapelde afvalzaken.
OPNIEUW BLOKKADE BOUWVERKEER BORSSELE
18 oktober 1982
‘Om alle eerdere protesten te ondersteunen’, blokkeren voor de derde keer in twee weken, tientallen leden
van de actiegroep ‘Stop Borssele’, het toegangshek naar het bouwterrein van de in aanbouw zijnde
atoombunker op het terrein van de kerncentrale. “Tevens willen wij door middel van deze blokkade de bouw
van de atoombunker vertragen en met de werknemers diskussiëren over kernenergie en werkgelegenheid.”
‘Stop Borssele’ wil er nogmaals op wijzen dat ze niet de bouwvakkers verantwoordelijk stellen voor de
bouw, maar “het beleid van de provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij en de diverse overheden.”
ONGELUK TIHANGE: BEZETTING BELGISCH CONSULAAT
29 november 1982
Ongeveer 100 activisten/es bezetten het Belgische consulaat in Nijmegen, omdat (uit het omstandersstencil): "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.
DEMONSTRATIE TEGEN KERNAFVAL IN VELSEN
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
BRIEF: RISICO’S DOOR REPARATIE DODEWAARD
3 januari 1983
De kerncentrale in Dodewaard moet ingrijpend gerepareerd worden. Bij het reactorvat moeten een aantal
aansluitingen voor koelwater vervangen worden. Bij de KEMA in Arnhem wordt al een half jaar geoefend
op een model. In Nijmegen wordt een brief verspreidt met matregelen voor als er iets mis gaat. Want
hoewel de “grootst mogelijke zorgvuldigheid” in acht wordt genomen zijn er risico’s. “Desondanks zijn bij
een operatie van een dergelijk karakter en een dergelijke omvang gevaren niet geheel uitgesloten. In
verband hiermee heeft de verantwoordelijke minister de volgende richtlijnen doen uitgaan ten aanzien van
het risicogebied Nijmegen.”
Dat leidt tot ophef en telefoontjes naar het in de brief genoemde telefoonnummer van de KEMA. Dan blijkt
de brief nep.
BLOKKADE VELSERTUNNEL TEGEN AFVALPLAN
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.
DEMONSTRATIE TEGEN OPSLAG 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.
VALSE BRIEF ZORGT VOOR ONRUST
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.
BEZETTING TEGEN PROPAGANDA
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.
DODEWAARD: 'NIET OPLAPPEN MAAR OPDOEKEN'
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
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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.
LOODSEN VOOR MOGELIJKE AFVALOPSLAG BEZET
26 februari 1983
De loodsen op het industrieterrein in Velsen-Noord die
gebruikt gaan moeten worden voor de opslag van laagen 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 Noordzeekanaal, maar geen actievoerders/sters te zien. Nu geen
politie, maar wel actievoerders/sters. 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.
DEMONSTRATIE: AFVAL NIET OP ECN-TERREIN
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 de mogelijkheid van kernafvalopslag op
het ECN-terrein.
PAPIEREN SPLIJTSTOFWISSELING ONTVREEMD
? 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.
LANSINK NUCLEAR BV KERNAFVAL OPSLAG
26 maart 1983
Na een tocht door de Nijmeegse binnenstad, loopt een groep activisten, verkleed als werknemers van
Lansink Nuclear BV met witte overals en mondkapjes, naar het huis van Ad Lansink. Daar wordt huis en
tuin omgetoverd in een opslagplaats voor radioactief afval. Lansink, CDA-Tweede Kamer lid en prominent
kernenergie-lobbyist, had Nijmegen aangeboden aan de commissie Geertsema die op zoek is naar een
locatie voor de opslag van radioactief afval. Hij zou wel naast een opslagplaats willen wonen. Maar z’n
buren denken daar toch anders over blijkt.
TIJDELIJKE OPSLAG IN TUIN MINISTER
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 en tegen de "McKinseymethode" waarmee de minister verschillende gemeentes heeft overvallen om een opslagplaats te realiseren.
In de buurt waar de minister woont in Laren (N-H) worden folders uitgedeeld, met de mededeling dat de
tuin gekozen is als tijdelijke opslagplaats.
BEZETTING STELT BESLUIT GEMEENTERAAD UIT
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
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plan om 5 á 10 jaar het afval in Petten op te slaan, nog weer eens uitvoerig uit de doeken wordt gedaan,
verlaten de bezetters/sters vrijwillig het gemeentehuis. Twee dagen later gaat de gemeenteraad alsnog
akkoord met het voorstel.
NOG STEEDS 'GEEN VREDE MET KERNENERGIE'
3 APRIL 1983
Op eerste 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 (o.a. Werktuig, Ontstemd en Herman Finkers),
sprekers/sters, groepenmarkt en een presentatie van bedrijven die
milieuvriendelijk werken, in een grote tent op de markt. 's Avonds is er
een fakkeloptocht naar de UCN, waar ruim 3000 mensen aan mee doen.
Daarna is er nog een nachtwake waar enkele tientallen mensen aan
deelnemen. 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".
TEGEN KERNENERGIE EN KERNAFVAL
25 juni 1983
Onder het motto: 'Stop het kernafval! Laat het niet zover komen' een
demonstratie en manifestatie in Alkmaar, georganiseerd door het
Noordhollands Overleg, een samenwerkingsverband tussen energiecomités
en basisgroepen. Eén van de doelen is ook al vast mobiliseren tegen
dumpingen van kernafval in zee begin 1984.
Het is een waarschuwing dat een strijd tegen kernafval een strijd tegen
kernenergie moet zijn. De demonstratie trekt ongeveer 300 mensen.
Voorafgaand is er een informatiekampagne waarbij 100.000 kranten
verspreidt worden, waarin zes eisen die door het Noordhollands Overleg
zijn geformuleerd centraal staan,waaronder: geen verdere dumping van
radioactief afval in de oceaan; sluiting van kerncentrales Dodewaard en
Borssele; opslag van het tot nu toe geproduceerde kernafval in de
kerncentrales; directe scheiding radioactief afval naar bron van herkomst.
BEZETTING BRITS CONSULAAT TEGEN DUMPINGEN
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
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.
DEMONSTRATIE TEGEN LOBBY-SYMPOSIUM
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.
BLOKKADES TEGEN URANIUM-TRANSPORT: WEG VAN DE SNELWEG
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.
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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. In
tegenstelling tot de blokkade eerder op de snelweg wordt deze meteen zeer hardhandig ontruimd. De ME,
die vanaf de blokkade in Apeldoorn met de vrachtwagens meerijdt, is duidelijk gefrustreerd en slaat
iedereen keihard van de weg.
De publiciteit die de actie krijgt is kwantitatief veel, maar kwalitatief slecht; niemand van de pers lijkt de
moeite te hebben genomen om de brochure over de transporten 'Uraniumhexafluoride; snel weg van de
snelweg' die ze hebben ontvangen, door te lezen. Daardoor blijft het in de berichtgeving onduidelijk wat
UF6 precies 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
STOP BIJDRAGE ELEKTRICITEITSBEDRIJF AAN DODEWAARD
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.
'WIJ STOPPEN DODEWAARD PER GIROKAART'
29 maart 1984
Op het terrein van de KEMA in Arnhem wordt de
aandeelhoudersvergadering van de eigenaar van de kerncentrale
Dodewaard, GKN, gehouden. Zo'n 30 mensen versperren de
hoofdpoort door op de rijweg te gaan liggen. De aandeelhouders en
commissarissen nemen een andere poort, maar N. Ketting van het
Gemeentelijk Energiebedrijf in Amsterdam neemt een brief met eisen
en bezwaren in ontvangst. 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.
De directeur van de GKN verklaart dat het jaarlijkse
afschrijvingsbedrag in een fonds te stoppen. Dat fonds moet in 1993
70 miljoen gulden bevatten. Dat moet dan voldoende zijn voor de
ontmanteling van de kerncentrale en ook voor de opslag van
kernafval.
NOG STEEDS 'GEEN VREDE MET KERNENERGIE'
21 april 1984
De derde 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.

UF6-TRANSPORTEN OP PERSONEN-FERRY
15 mei 1984
Rotterdamse anti-kernenergie-groepen protesteren in de haven
tegen het vervoer van radioactieve stoffen. Uit onderzoek van de
antikernenergie-beweging is gebleken dat UF6
(Uraniumhexafluoride) voor de Urenco verrijkingsfabriek in
Almelo meerdere keren per week op een personen ferry van en
naar Engeland vervoerd wordt. Mensen die op deze dag met de
veerboot reizen worden op allerlei manieren op de hoogte gesteld
van de risico’s van deze transporten.
BOORTORENVERBRANDING IN GASSELTE
20 mei 1984
In het Drentse Gasselte vindt ‘de eerste boortorenverbranding’ plaats. De Atoomalarmgroepen in NoordNederland hebben “geen zin meer in een discussie met een regering die al tien jaar niet naar hun
argumenten luistert”. De zoutkoepel onder Gasselte is de belangrijkste kandidaat voor de opslag van
radioactief afval. “De fik erin” aldus het redactioneel in het blad Atoomalarm.
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TOERISTEN GEWAARSCHUWD: "MISSELIJKE STREEK"
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.
ENERGIEKARAVAAN TREKT LANGS DE KUST
27 juli t/m 2 augustus 1983
Net als de twee jaar ervoor trekt er in de bouwvakvakantie een karavaan langs toeristische trekpleisters: dit
jaar langs de kust: Nieuwvliet-Bad, Vlissingen, Noordwijk, Velsen en Julianadorp. Maar was het in 1982
nog een ‘karavaan tegen kernenergie’, nu is het de ‘Energiekaravaan’ die wat wil vertellen over de
energieproblematiek. “Wat is het 'probleem' van de energieproblematiek? U merkt ook wel dat de
energieprijzen de pan uit rijzen (en de inkomens en uitkeringen dalen). De kerncentrales in Dodewaard en
Borssele zijn nog steeds open; erger nog, je hoort steeds meer over plannen voor ·nieuwe kerncentrales.”
Ernstige zaken luchtig gebracht. Want “niks geen lange verhalen, hoorzittingen en informatieavonden.
Want laten we wel wezen: het is en blijft vakantie. Daarom muziek in plaats van een praatje, theater in
plaats van een speech, een aantrekkelijke tentoonstelling in plaats van een gortdroge informatieavond. U
kunt zich vermaken met het 'Spel zonder Atomen' en daarna lekker uitrusten op een gezellig terras.”
MANIFESTATIE: 'GEEN NIEUWE KERNCENTRALES'
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 LubbersI toch van plan is nieuwe kerncentrales te bouwen. Tegen deze
plannen is er een nieuw 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. Minder dan
gehoopt en begroot, zodat er een flinke schuld overblijft.
GEEN BOSSCHE PIEK VOOR ATOOMELEKTRIEK
19 oktober 1984
Ook in Den Bosch is er een actieve kern van kernenergie-tegenstanders
die alleen onder protest een deel van hun elektriciteitsrekening betalen
(of zelfs een deel weigeren te betalen). Vandaag trekken ze in een
demonstratieve stoet naar het Gemeentelijk Energie Bedrijf met vaten
met stralingstekens en gasmaskers. Het GEB neemt via de Provinciale
Noord-Brabantse Elektriciteitsbedrijf (PNEM) deel aan de kerncentrale
Dodewaard. Door het ‘lastig betalen’ van de elektriciteitsrekening wordt
er druk uitgeoefend op de elektriciteitsmaatschappij om uit de
kerncentrale te stappen en te gaan investeren in duurzame
energieproductie.
KALKAR (S)LOOP
20 oktober 1984
Een estafette tussen de kerncentrale in Dodewaard en de kweekreactor
in Kalkar, net over de grens bij Nijmegen, onder de titel 'Kalkar (s)loop,
breekijzers tegen kernenergie', georganiseerd door de Energiewinkel in
Nijmegen. Ruim 100 mensen kijken toe, of lopen een stukje mee. In
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Kalkar wordt er een deur geforceerd met breekijzers van piepschuim.
REGIONALE MANIFESTATIE MIDDELBURG
20 oktober 1984
Ongeveer 300 mensen nemen deel aan een regionale manifestatie tegen de plannen voor een nieuwe
kerncentrale in Borssele. De manifestatie is georganiseerd door het Zeeuws Platform Tegen Kernenergie
die ook beloofd spontane acties te gaan voeren als de regeringsplannen omtrent nieuwe kerncentrales
bekend worden gemaakt. Er is een informatiemarkt, er zijn sprekers en er is lekker biologisch eten. 'Stop
Borssele', één van de organisaties in het Zeeuws Platform, roept iedereen op te komen. Ze vindt het
"onacceptabel hoe de regering omspringt met de uitslag van de B.M.D. Ieder vertrouwen in de
parlementaire demokratie wordt hiermee ondermijnt." Die Brede Maatschappelijke Discussie had duidelijk
gemaakt dat een grote meerderheid kernenergie niet ziet zitten en zeker geen nieuwe kerncentrales wil.
EERSTE BLOKKADE DODEWAARD NA '81
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-demonstratiegebied' 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 antikernenergiebeweging, 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 antikernenergie-beweging zijn zeer enthousiast.
VLAG ALS SCHAAMLAP
18 december 1984
De beeldengroep vóór het hoofdkantoor van de PZEM in Middelburg krijgt een 'schaamlap' omgehangen.
'Stop Borssele' vindt dat het elektriciteitsbedrijf zich moet schamen voor de plannen voor een nieuwe
kerncentrale. Op verschillende plekken in de stad worden vlaggen (halfstok) opgehangen die duidelijk
maken dat de uitkomst van de Brede Maatschappelijke Discussie toch echt anders was dan toestemming
voor nieuwe kerncentrales ('Met de BMD tegen Borsslee twee'). Volgens de actiegroep wordt de BMD "nu
de nek omgedraaid, omdat de uitslag niet in overeenstemming is met het regeringsbeleid". Aan de
vlaggenactie nemen zo'n 20 mensen deel.
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1985
AANSLAG OP ELEKTRICITEITS-STATION?
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.
SNELLE REACTIE OP KABINETSBESLUIT
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.
SNELLE PORTIER: BEZETTING MINISTERIE MISLUKT
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.
BEZETTING ECN WEL GELUKT
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.
REGERING OP GLAD IJS
23 januari 1985
De actiegroep ‘Weiger Atoomstroom’ staat op de bevroren Oude Gracht met een kartonnen kerncentrale.
Hiermee willen ze de duidelijk maken dat het kabinet zich op glad ijs begeeft me haar plannen voor de
bouw van nog eens twee kerncentrales.
POGING TOT BEZETTING KERNCENTRALE DODEWAARD
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
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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 NATOprikkeldraad 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
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.
TERREINBEZETTING UCN IN ALMELO
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.
TEGEN BORSSELE-2 EN OPSLAG KERNAFVAL
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
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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.
SNELRECHT TEGEN TERREINBEZETTERS
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".
KAK TEGEN GRIESMEEL
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. KAK noemt de beslissing van de regering om een tussenopslag voor een
periode van 50-100 jaar 'een truc'. "In werkelijkheid is dit natuurlijk geen oplossing maar juist een
vooruitschuiven van het probleem. het wordt op het bord gedeponeerd van generaties mensen, die nu nog
niet eens geboren zijn".
WEER 'GEEN VREDE MET KERNENERGIE'
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 deze
traditioneel op tweede Paasdag gehouden manifestatie. Het zal het laatste jaar zijn.
COMMISSIE ZOEKT LOCATIE VOOR KERNAFVAL
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 in Leeuwarden hebben zich
demonstranten/es verzameld om hun ongenoegen met deze plannen kenbaar te maken.
GRIESMEEL VOOR GEERTSEMA IN GRONINGEN
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.
'AFVAL TEGEN AFVAL' IN DEN BOSCH
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
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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.
SMALLINGERLAND OOK TEGEN KERNAFVAL
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.
DAG TEGEN MULTINATIONALS
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.
DAK PNEM BEZET
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.
HUISVUIL VOOR VAN AGT
19 juni 1985
Voor de villa van Van Agt op het landgoed 'De Beukenhorst' in Vught wordt een lading huisvuil gestort,
omdat hij ijvert voor één of meer kerncentrales op het industrieterrein Moerdijk.
DE WRAAK VAN JONKHEER DE BRAUW
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
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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 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 reisen 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-kernenergiebeweging ongetwijfeld een flinke impuls en
de atoomlobby een flinke deuk opgeleverd.
'SABOTAGE IN JE VRIJE TIJD'
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 het ‘Verzetsfront
Willy Wortel en de Lampjes’ weer van zich spreken. Het
Verzetsfront brengt een video uit met een handleiding hoe
hoogspanningsleidingen te saboteren. De Binnenlandse
Veiligheidsdienst (BVD) weet een exemplaar te bemachtigen, laat
het aan experts van de KEMA zien en die zeggen “toch wel
geschrokken” te zijn.
Het Verzetsfront is bekend van begin jaren ‘80 toen ze meerrmalen
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(en succesvolle) pogingen deden het hoogspanningsnet te saboteren door met een koperen draad
kortsluiting te veroorzaken.
In de Telegraaf van 1 augustus 1985 wordt bekend gemaakt dat “de laatste tijd op verschillende plaatsen in
het land door middel van aanslagen op trafohuisjes en hoogspanningsmasten opzettelijk storingen in de
stroomleverantie veroorzaakt” zijn. De politie wil er liever geen ruchtbaarheid aan gegeven, maar “heeft
een reeks van dergelijke gebeurtenissen in onderzoek”. Ook begin '85 verzuchtte de 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".
Er zijn volgens de media in totaal 17 kopieën van de video gemaakt. Onder andere de VPRO en de IKONtelevisie krijgen een kopie toegestuurd. Uitgezonden wordt er niets.
Bij het publiciteitsoffensief van Willy Wortel verschijnt ook een affiche en een nieuwe (ietwat herziene)
druk van de handleiding uit september 1981: ‘Sabotage in je vrije tijd’. Video en (bezit van meerdere
exemplaren van de) brochure worden verboden, maar niemand wordt er ooit voor gearresteerd.
DEMONSTRATIE TEGEN MOERDIJK BIJ PROVINCIEHUIS
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.
BEZETTERS VERGADEREN IN PROVINCIEHUIS
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 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.
VERF VOOR NUCON
(begin) juli 1985
Nucon BV is een firma die zich bezig houdt met kernenergie. Vanuit het kantoor in Amsterdam zijn ze
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’.
NU BRAND BIJ NUCON
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 grote 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”.
RONDREIZEND LOCATIEKEUZE CIRCUS
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

64

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.
PKB-CIRCUS TREKT VERDER
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.
PKB-CIRCUS IN EMMELOORD
4 september 1985
De Noordoostpolder 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 verwijderen zeer
hardhandig mensen die voor het podium staan. Het panel komt
terug, maar veel succes hebben ze (alweer) niet.
PKB-CIRCUS ONTMOET OPPOSITIE MAASVLAKTE
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".
PKB-CIRCUS EINDIGT IN CHAOS
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.
INBRAAK BIJ BOUWBEDRIJF REACTORVATEN
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
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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.
"WINSEMIUS KAN DE POT OP!"
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. Lang lijkt het Industrie- en Haventerrein Moerdijk de beste kansen te hebben, maar uiteindelijk
wordt later 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?
'RADIOACTIEF AFVAL VOOR LOBBYISTEN’
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 de bouw van kerncentrales op de Moerdijk.
TERREINBEZETTING 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 antikernenergiegroepen 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 NSstation 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 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.
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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
antikernenergie-beweging met deze actie een stuk goodwill heeft gekweekt en dat de vooroordelen tegen de
basisgroepen zijn verdwenen.
BRANDBOMMEN TEGEN IJSSELCENTRALE
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
Noordoostpolder.
ONRUST TIJDENS RARO-BIJEENKOMST
21 november 1985
Tijdens een vergadering in Den Haag 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.
PROTEST TEGEN PROVINCIALE STATEN
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.
OPNIEUW VEEL TUMULT BIJ RARO-BIJEENKOMST
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) 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 verspreid als ze
proberen bij de ramen van de vergaderruimte te komen.
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1986
AANDACHT VOOR GEVAREN UF6
11 januari 1986
De Werkgroep Stop Kernenergie Almelo organiseert een stiltekring om James Harrison te herdenken.
Harrison overleed in een Amerikaanse fabriek die uranium geschikt maakt voor verrijking. Het protest wijst
vooral op de gevaren van uraniumhexafluoride (UF6). UF6 is de vorm waarin het uranium verrijkt wordt,
ook in Almelo. UF6 is radioactief maar vooral chemisch heel giftig: in contact met water ontstaan er twee
stoffen die extreem gevaarlijk zijn: fluorwaterstof en uranylfluoride. Bij het ongeluk in de Amerikaanse
fabriek werden in een straal van enkele kilometers honderden mensen geëvacueerd. In Almelo zou het om
duizenden mensen gaan, maar evacuatieplannen ontbreken.
ONGEHINDERDE BEZETTING KOPPELSTATION
16 januari 1986
Het koppelstation in Ens (Noordoostpolder) 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.
'STEM TEGEN KERNENERGIE'
5 april 1986
Onder het motto "Stem tegen Kernenergie" wordt in Utrecht een grote
gericht op de Tweede Kamerverkiezingen op 25 mei. Aanleiding
hiervoor is het toenemende besef dat als het huidige CDA/VVDkabinet herkozen wordt, er geen enkele mogelijkheid bestaat voor een
andere energiepolitiek. Hoewel de organisatoren niet de illusie hebben
dat met een CDA/PvdA-kabinet alles bereikt is, heeft men hoop dat
juist op dat vlak, met enige druk van buitenaf, standpunten te
veranderen en te beïnvloeden zijn. Er is vanuit delen van de
antikernenergie-beweging forse kritiek op de campagne: vooral het
parlementaire karakter van de campagne stuit op onbegrip.
Ondanks het feit dat de campagne door het ongeluk in Tsjernobyl (26
april) flink de wind mee krijgt, heeft het toch niet het gewenste
resultaat. Na de Tweede Kamerverkiezingen op 25 mei komt er
uiteindelijk toch een nieuw CDA/VVD-kabinet. Maar door vlak na
Tsjernobyl en al voor de verkiezingen hun pro-kernenergie
standpunten af te zwakken, maken ze de "Stem tegen Kernenergie" campagne ogenschijnlijk overbodig: de
plannen voor de bouw van nieuwe kerncentrales verdwijnen in een la.
WELKE VESTIGINGSPLAATS WINT?
21 april 1986
Binnen vergadert de Kamercommissie voor EZ over de vestigingsplaatsen voor nieuwe kerncentrales: gaat
de Kamer akkoord met de PKB (Planologische Kernbeslissing) waarin 5 locaties genoemd worden?
Buiten op het Binnenhof in Den Haag is een soort ‘zeskamp’ tussen de mogelijke locaties: Borssele,
Moerdijk, Maasvlakte, Noordoostpolder en Eemshaven. Allerlei “elementaire zaken” voor
vestigingsplaatsen komen aan de orde: van “sjouwen met vaatjes radio-aktief afval, rennen met
stralingspakken en gasmaskers tot evakueren en kernraketten stapelen”.
Binnen komt de PvdA met een aantal extra kamerleden en kan op die manier uitstel realiseren van het
debat. Na wat soebatten wordt afgesproken 6 mei het debat te vervolgen. Maar dan is de situatie
ondertussen heel anders….
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'BODEMLOZE PUT' VOOR NIEUWE KERNCENTRALES
26 april 1986
Op deze, naar enkele dagen later al 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’ worden biljetten van
80 miljoen gulden gestort die PZEM verwacht uit te geven voor de
voorbereiding van de komst van de kerncentrale. Op het 80 miljoen biljet een
waarschuwing dat “het niet door derden verhandeld mag worden”. Ook
wordt het ‘Sprookje van Borssele’ verteld over al die ministers die garag
kernenergie willen.
Door het ongeluk in Tsjernobyl op die dag, verdwijnen de plannen voor
nieuwe kerncentrales snel helemaal achter in de koelkast. Er blijkt dan door
PZEM al 10 miljoen uitgegeven te zijn aan de voorbereiding van de tweede
kerncentrale in Borssele..
'MET DE GROE(N)TEN UIT DODEWAARD'
(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-ofmeer eetbare, maar flink besmette groenten die nog
verkrijgbaar zijn nadat de ramp in de kerncentrale in
Tsjernobyl alle landbouwproducten onbruikbaar
heeft gemaakt. Spinazie is er niet, dat mag niet
gegeten worden. Natuurlijk zijn er voor de
Dodewaarders anti-kernenergie-ballonnen en folders tegen kernenergie.
BLOKKADE DOEWAARD
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
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 zes
plaatselijke agenten niet lukt de blokkade te beëindigen, wordt een peloton ME ingezet die 'het karwei'
klaren.
BLOKKADE BORSSELE
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".
ARRESTATIES BIJ DEMONSTRATIE NIJMEGEN
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.
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BRIEF WATERLEIDINGSBEDRIJF BLIJKT VALS
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!"
SPINAZIE VOOR EGD
9 mei 1986
In Groningen gooien leden van de actiegroep Popeye doorgedraaide spinazie op het terrein van de EGD.
Het Elektriciteitsbedrijf 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. De spinazie mag niet meer gegeten worden door de radioactieve wolk uit
Tsjernobyl.
BEZETTING SEP-GEBOUW ARNHEM
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.
'DE WRAAK VAN POPEYE' EN SPINAZIE
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.
BOM BIJ NERATOOM
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.
SYMBOLISCHE AFSLUITING DODEWAARD
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-containtmentshell er wel was geweest was het, volgens die
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wetenschappers, nog maar de vraag of die door de explosie die plaats vond vernietigd was.
BOUWBEDRIJF BREDERO BEZET
20 mei 1986
In Utrecht wordt het bouwbedrijf Bredero, dat actief lobbyt voor nieuwe kerncentrales en aast op orders die
daaruit voort zullen vloeien, 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.
‘WE WILLEN LACHENDE KINDEREN; GEEN
STRALENDE!’
31 mei 1986
Aktie Strohalm organiseert in aller haast naar aanleiding van
Tsjernobyl een demonstratie manifestatie in Amsterdam. De
demonstratie van het museumplein naar de Dam gaat vooral per
bakfiets en is gericht op de gevolgen van Tsjernobyl (straling)
voor kleine kinderen en zwangere vrouwen. De vastgestelde
normen voor toegestane blootstelling aan straling gaan uit van
volwassen mannen; terwijl vrouwen en kleine kinderen veel
gevoeliger zijn voor straling. Verder is er veel aandacht voor de
gevolgen van uraniummijnbouw. De opkomst valt tegen, vooral
door de gebrekkige communicatie óver en mobilisatie vóór de
actie.
SNUFFELEN BIJ DE IJSSELCENTRALE
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
Noordoostpolder. De directeur beweert dat er geen aanleiding tot ongerustheid is.
HOORZITTING UITBREIDING UCN
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.
WAARSCHUWING TEGEN VISSEN EN ZWEMMEN
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.
JACHT DIRECTEUR KERNCENTRALE ZINKT
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".
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ACTIE TEGEN SOEPELE STRALINGSNORMEN
11 december 1986
Vereniging Milieudefensie biedt in verschillende steden (o.a. Nijmegen en De Bilt, één van de meest door
Tsjernobyl getroffen Nederlandse gemeentes) mogelijk door Cesium besmet voedsel aan de burgemeesters
aan. Met deze actie protesteert Milieudefensie tegen de te soepele normen die gelden voor radioactief
Cesium in voedsel. Milieudefensie vraagt de Nederlandse regering de norm voor radioactief Cesium in
voedsel met tenminste een factor tien te verlagen. De norm is nu 600 becquerel per kilo. Die norm is
strijdig met de totale stralingsbelastingsnorm van 100 millirem per jaar. Maar ook wordt er geen rekening
gehouden met risicogroepen, zoals kleine kinderen.
'GEEST VAN TSJERNOBYL' WAART ROND OP TERREIN KERNCENTRALE
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
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 OSARTrapport 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
KORTE BLOKKADE BORSSELE
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. Dat de centrale nu eerder is stilgelegd voor het jaarlijkse
onderhoud "ter verbetering en invoering van allerlei veiligheidsprocedures" bewijst dat de exploitant en
overheid de bevolking al jaren voorliegt dat de kerncentrale veilig zou zijn.
BIJSCHOLINGSMATERIAAL VOOR PERSONEEL KERNCENTRALE
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.
PROTEST TEGEN HOGERE TOEGESTANE STRALINGSNORMEN
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.
ULTIMATUM OP DEUR MINISTER
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.
PROTEST TEGEN VERRIJKEN URANIUM UIT NAMIBIE
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.
Volgens een decreet van de VN is export van grondstoffen uit Namibie diefstal. Urenco, die het uranium
verrijkt, zou zich daardoor schuldig maken aan heling.
VALSE BRIEF: MEEWERKEN AAN GEZONDHEIDSONDERZOEK
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
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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".
PETITIE VOOR AMBASSADE SOVJET UNIE
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
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.
GEZOND VERSTAND BEGRAVEN
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".
WAKE VOOR MOEDER AARDE
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.
ACTIEDAG MOBILISATIE BORSSELE-DICHT!
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.
‘TSJERNOMOBIEL’ TOERT ROND
7 – 12 april 1987
Van 7 tot en met 12 april toert er een bont gezelschap door
Nederland; het is de Tsjernomobiel, die aandacht vraagt voor de kernramp een jaar daarvoor, informatie
geeft over kernenergie, maar vooral de komende acties in Borssele onder de aandacht brengt. De bus met
daarin activisten, muziekgezelschappen en clowns, doet in totaal 14 steden aan, waar op marktpleinen en
buurthuizen muziek gespeeld en informatie gedeeld wordt.
TRAPKRACHT TEGEN ATOOMKRACHT
11 april 1987
Op deze prachtige lentezaterdag fietsen enkele tientallen tegenstanders van kernenergie in de regio
Wageningen-Arnhem langs een aantal bedrijven en instellingen die bij kernenergie betrokken zijn. Bij elke
instelling wordt een toelichting gegeven over de betrokkenheid met kernenergie. De tocht eindigt in
Arnhem bij de KEMA.
Het is tevens een opwarmertje voor de acties in Borssele, twee weken later, precies 1 jaar na Tsjernobyl.
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BIJDRAGE VOOR VERHOGING VEILIGHEID BORSSELE BLIJKT NEP
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.
Er komt een eenmalige heffing, noodzakelijk omdat de kerncentrale in Borssele ernstige gebreken vertoond
en om de centrale weer aan de eisen van de tijd te laten voldoen “zijn financiële middelen nodig”. Provincie
Friesland heet besloten dat de helft van het bedrag noodzakelijk voor verbeteringen van de veiligheid wordt
voldaan uit de algemene middelen, zo stelt de brief. “Het resterende deel zal hoofdelijk over de inwonenden
van de provincie worden omgeslagen. Zoals vastgelegd in art. V-1511 d.d. 1-3-87 is deze éénmalige heffing
vastgesteld op FL. 121,63 exclusief BTW, per ingezetene.”
Veel telefonische reacties. En: "wat skriftlik noch oan reaksjes binnekomme kin, sal net foar de poes wéze",
volgens een ambtenaar.
BEZETTERS: OOK REACTOR DELFT MOET DICHT!
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!
'NOOIT MEER TSJERNOBYL – BORSSELE DICHT!'
24/26 april 1987
Eén jaar na het ongeluk met de kernreactor in het Russische
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 antikernenergie-beweging 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 (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 MElinie 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
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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.
'FLINKE KLAP' BIJ ELEKTRICITEITSGEBOUW
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.
'IS HET HIER OORLOG?' IN DODEWAARD
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.
ZIEKENFONDS MOET MEER DOEN AAN PREVENTIE
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 ziekenfondspakket; optreden
tegen de chemische-farmaceutische industrie en geen geld voor genetisch-erfelijk onderzoek.
HOORZITTING WORDT PROTEST
14 oktober 1987
Een hoorzitting in Groningen over de opslag van radioactief afval in zoutkoepels in Noord-Nederland
mondt uit in een demonstratie tegen kernenergie en kernafval. Aanleiding is de “basisnotitie”, een
onleesbaar stuk van het ministerie van Milieubeheer over de plannen van de regering en de beperkte
inspraakronde die daarmee gepaard gaat. Doel van de bijeenkomst is om te praten over de radiologische
criteria waaraan een eindberging zou moeten voldoen. “Dit is een slimme tactiek van Den Haag. Als we nu
akkoord gaan met voorwaarden waaronder het bestaande afval mag worden opgeborgen, kan men rustig
doorgaan met kernenergie en dat is de enige bedoeling. Dan is immers het kernafvalprobleem opgelost,”
aldus woordvoerder van de Groningse milieufederatie Herman Damveld. “Deze discussie is niet hygiënisch
te voeren als niet eerst besloten wordt te stoppen met kernenergie”, aldus de demonstranten. Ruim de helft
van de 100 aanwezigen verlaat al voor de pauze demonstratief de bijeenkomst.
ZEELAND VEILIG – STRALEND ZEELAND
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 motto toch wat overdreven vindt: er is immers ook nog
een kerncentrale en een opslagplaats voor radioactief afval. De
actiegroep past de officiële leus dan ook wat aan: ‘Zeeland veilig stralend Zeeland’, en stelt in "De weg die vandaag door de overheid
wordt geopend is één van de vijf wegen die door diezelfde overheid
hermetisch zal worden afgesloten bij een ramp met radioactief
materiaal.
'DRUM DODEWAARD DICHT!'
12 december 1987
Als ondersteuning van een proces door de Vereniging Milieudefensie
tegen de Staat om de sluiting van de kerncentrale in Dodewaard af te
dwingen, 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
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spektakel geproduceerd: “Drum Dodewaard Dicht!”
Een uniek feit: voor het eerst in de geschiedenis was er een officiële
vergunning aangevraagd bij de gemeente voor een dergelijke actie bij
de kerncentrale Dodewaard (en verleend).
NEP RADIOACTIEF VAT ZORGT VOOR PANIEK
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
NEP RADIOACTIEF AFVAL VAT OP OPRIT A58
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 (Goes-Bergen op Zoom) 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.
GRENSOVERSCHRIJDENDE GEVAREN EN PROTESTEN
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.
BOORTOREN VAN FIRMA 'BOERENBEDROG'
18 maart 1988
Voor het provinciehuis in Arnhem wordt een boortoren opgericht door de firma 'Boerenbedrog' uit Den
Haag. Binnen wordt er door de leden van de Gelderse Provinciale Staten gedebatteerd over de mogelijke
opslag van radioactief afval in zoutkoepels in Noord- en Oost-Nederland en de proefboringen die daarvoor
nodig zijn. Na enkele uren wordt de boortoren demonstratief afgebroken door kernenergie opposanten als
protest tegen die mogelijke proefboringen.
CONDOOM ALS STRALINGSBESCHERMING NAGESLACHT
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.
FIETSEN TEGEN KERNAFVAL IN DE ACHTERHOEK
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 actievoerders een bordje met de tekst "Herdenk de
koloniale slachting" gezet wordt bij een (zo bleek later, juist
officieel geplaatst) gedenkteken voor de gevallenen tijdens de
'politionele acties' in het toenmalige Nederlands Indië.
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GASSELTE; DEMONSTRATIE TEGEN OPSLAG IN ZOUT
23 april 1988
Manifestatie tegen de opslag van radioactief afval in de Nederlandse
zoutkoepels, in het kader van twee jaar na Tsjernobyl herdenking onder het
motto ‘Opslag in zout… Fout!’. De manifestatie in het Drentse Gasselte
trekt ruim 3.500 mensen. Doel is om 'Den Haag' te laten zien dat er, wat
Noord-Nederland betreft, geen giftig afval de grond in gaat. 'De bevolking
van 34-zoutkoepelgemeentes maar ook sympathisanten uit het hele land
maken op deze manifestatie het verzet tegen de opslagplannen zichtbaar:
Toekomstige generaties worden zodoende opgezadeld met risico’s. De
overheid vindt het risico aanvaardbaar. De bevolking mag meepraten over
hoe groot dat risico mag zijn, dus hoeveel slachtoffers er mogen vallen door
de opslag van dit kernafval. Wij vinden dat onaanvaardbaar!”
Gasselte was in de jaren zeventig object van zeer grote demonstraties tegen
opslag ïn zoutkoepels met als hoogtepunt 40.000 mensen in juni 1979.
HERDENKING TSJERNOBYL BIJ BORSSELE
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.
GEMEENTERAAD: HOREN, ZIEN EN ZWIJGEN
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”.
RAMPENPLANNEN BORSSELE WERKEN NIET
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 Zeeland 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.
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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.
DODEWAARD BESLOPEN
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
PROTESTLIED TEGEN OPENING COVRA-KANTOOR
20 januari 1989
Bij de opening van het COVRA-kantoor in Middelburg worden de genodigden ontvangen met antiCOVRA 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. 'Stop Borssele' is op haar beurt vooral geïrriteerd over de voorlichting
van de Covra: "de Covra gaat voorbij aan alle gevaren die opslaan, verwerken en verbranding van
radioaktief materiaal met zich meebrengen." Bij deze gelegenheid -"de eerste stap van de Covra om zich
definitief in Zeeland te vestigen"- zegt 'Stop Borssele' te blijven actievoeren totdat het sluiten van de
bestaande kerncentrales en andere nucleaire faciliteiten bereikt is.
'VAN ONBESPROKEN GEDRAG'
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.
10 JAAR HARRISBURG
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.
2500 BEZWAARSCHRIFTEN VAN TAFEL GEVEEGD
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 het afvalopslag-complex zijn in de laatste
maanden meer dan 2.500 bezwaarschriften ingediend. Die
zijn echter klakkeloos van tafel geveegd en absoluut niet
serieus zijn genomen, aldus de Zeeuwse actievoerders van
Stop Borssele.
'DRAAG EEN STEENTJE BIJ TOT SLUITING DODEWAARD'
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.
STRALINGSSLACHTOFFERS IN WINKELSTRAAT
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 geleden is.
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MUUR TEGEN KERNCENTRALE
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 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.
BURGEMEESTER ALS MISTER COVRA
1 augustus 1989
De gemeenteraad van Borsele stemt in met de komst van de COVRA (10 voor, 4 -PvdA- tegen). Voor de
vergadering in het gemeentehuis in Heinkenszand 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’.
SECRET SERVICE OP ZOEK NAAR KERNCENTRALE
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 Gedeputeerde Staten van Zeeland niet geldig is. En er dus
officieel helemaal geen kerncentrale op die plek staat.
De voorlopige conclusies van de Secret Service Borssele zijn duidelijk: "Het terrein van de zich P.Z.E.M.
noemende fabriek blijkt behalve een kolen gestookte fabriek ook een nucleair gestookte fabriek te
herbergen." Illegaal.
KERNONDERZEEER IN ROTTERDAM
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.
BURGEMEESTER BORSSELE ‘NEEMT DE BENEN’
10 november 1989
Burgemeester Van den Heuvel van de gemeente Borsele (met één ‘s’) vertrekt. Op de afscheidsreceptie
neemt de SSB (de Secret Service Borssele) de kans waar om nog eens te wijzen op de onfrisse zaken die
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onder zijn verantwoordelijk hebben plaatsgevonden. Dat het hem “gelukt is van werkkring te veranderen, is
zowel voor hem, als voor de gehele Zeeuwse gemeenschap, een blijde boodschap”, aldus een begeleidend
pamflet.
Naast de uitkomst van de inspectie op 30 september (‘er bevindt zich een kerncentrale op het terrein van
PZEM’) overhandigd de SSB de oud-burgemeester een vat ‘radioactief afval’. “Daarmee willen we
duidelijk maken dat wij, als bewoners, met de rotzooi blijven zitten, terwijl u, als verantwoordelijk
bestuurder, de benen neemt”.
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1990
JODIUMPIL ALS ZOETHOUDERTJE
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.
JODIUMPIL BIJ PRESENTATIE RAMPENPLAN
21 februari 1990
Aan de Zeeuwse Commissaris van de koningin wordt het rampenplan aangeboden. Dit plan behelst een
draaiboek te zijn hoe gehandeld moet worden bij een ramp met de kerncentrale te Borssele. Volgens ‘Stop
Borssele’ is zo’n rampenplan een schijnoplossing: “ons wordt het idee opgedrongen dat kernenergie veilig
is als er een rampenplan beschikbaar is”. Verdere bedenking van de actiegroep is onder meer dat het plan
niet voorziet in paniek reacties: “mensen laten zich niet door een overheid bemoederen als andere belangen
(bijv. veiligheid gezin) voorop staan.” Ook het feit dat in het nu beschikbare plan alles is gebaseerd op zgn.
stralingsgebieden in cirkels, terwijl “een kind weet dat de vrijkomende radio-aktieve straling zich niet in
een cirkel verplaatst maar door de wind in een bepaalde richting geblazen en verspreidt wordt” wordt
vreemd gevonden. ‘Stop Borssele’ ziet zich dan ook genoodzaakt “wederom aktie te voeren tegen de
kernenergie lobby.” Alle bezoekers én de CdK krijgen jodiumtabletten aangeboden.
AANHOUDING VOOR WAT?
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.
GELD OVER DE BALK SMIJTEN IN DODEWAARD
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.
POGING BEZETTING BOUWTERREIN COVRA
6/7 mei 1990
Weer eens een meerdaagse actie. In Borssele
(officieel het Industriegebied Vlissingen-Oost,
maar gelegen in Nieuwdorp, gemeente Borsele)
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 in de directe omgeving veel protest is tegen de opslag, kunnen acties niet op al te veel sympathie
rekenen in het dorp.
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
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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 weekend 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
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.

“BOUWEN VOOR COVRA? WEG VERTROUWEN!”
Juli 1990
In de maand dat de Covra gaat beslissen welke bouwonderneming de opslagloodsen en kantoren in het
Sloe-gebied mogen bouwen, voert ‘Stop Borssele’ actie. Want “Zeeuwse bouwaannemers gaan dan met
elkaar in de slag om de "peanuts" binnen te halen die de hoofdaannemer uit mag delen in opdracht van de
Covra direktie”. Onder het mom ‘Covra bouwen, weg vertrouwen’ worden er bij kandidaat bedrijven
affiches afgeleverd en geplakt “waaruit blijkt dat wij niet zonder meer een bouwbedrijf z'n gaan laten gaan
wanneer zij voor de Covra opdrachten uit gaan voeren”.
'WINDSURFERS TEGEN KOELWATER' VERSTOREN LOBBY-BIJEENKOMST
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 een picket-line, georganiseerd door stichting Laka. "Na jaren van relatieve rust roert de Nederlandse
atoomlobby zich weer" concluderen ze.
Gespreksonderwerp die dag zijn de acties en
veel minder het project, waar dan ook niets meer
van wordt vernomen.
OP HET DAK VAN DE PROTIERSLOGE
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
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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.
BEZETTING COVRA-KANTOOR UITGELEKT
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?
POLITIESPION UIT BEWEGING VERWIJDERT
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
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. het boek 'De Tragiek van de geheime Dienst' 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.
OP HUISBEZOEK BIJ SPION
18 november 1990
Ruim 40 activisten uit verschillende antikernenergie-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
VIJF JAAR TSJERNOBYL
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 worden 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 op
hetzelfde terrein gevestigde SEP (de Samenwerkende
Elektriciteitsproducenten) is ook een fervent voorstander van nieuwe
kerncentrales.
NU WEL GELUKTE BEZETTING COVRA
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.
NIET NOG 10 JAAR DODEWAARD
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, door
wat gezien wordt als een zeer geringe opkomst, 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.
AKTIE TEGEN BESTRALEN VOEDSEL
26 september 1991
De eerste directe actie tegen voedselbestraling in Nederland, en ook nog eens de eerste keer dat de antikernenergie 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
VERLIEST COVRA VAT RADIOACTIEF AFVAL?
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.
SUCCESVOLLE BLOKKADE; GEEN TRANSPORTEN
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 ECNterrein om de transporten te
hinderen. Ongeveer 35
mensen zijn op deze koude en
mistige morgen al vroeg
present in het NoordHollandse Petten. Er vinden
die dag geen transporten
plaats, door de mist... of toch
om extra publiciteit door
politie-ingrijpen te
voorkomen?
'STOP COVRA' BEGELEIDT TRANSPORT RADIOACTIEF AFVAL
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.
BLOKKADE CONTAINER OVERSLAG BEDRIJF
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.
PROTEST TEGEN GEDOOGVERGUNNING KERNCENTRALE DODEWAARD
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
MINISTERS ACHTER TRALIES
29 januari 1993
Een boevenwagen, geëscorteerd door motorpolitie rijdt naar de koepelgevangenis in Scheveningen. 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.
ZOEKEN NAAR URANIUM IN TUIN MINISTER
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.
TOPNUX-CONFERENTIE
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.
HERDENKING TSJERNOBYL IN NIJMEGEN
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.
HERDENKING TSJERNOBYL IN BORSSELE
26 april 1993
Ook in Borssele wordt de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl met een korte demonstratie bij de
kerncentrale herdacht. Ongeveer 15 mensen nemen er aan deel.
BLOKKADE DODEWAARD BIJ INTERNATIONAAL BEZOEK
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.
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RADIOACTIEVE GROND SELLAFIELD BIJ MINISTERIE
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.
OEFENEN VOOR ALS DE DISCUSSIE WEER ZAL OPLAAIEN
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
ACTIE TEGEN OPWERKEN BRANDSTOF BIJ DODEWAARD
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.
MINUUT STILTE VOOR SLACHTOFFERS
TSJERNOBYL
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.
VRACHTWAGENS RADIOACTIEF ZAND EN GELD VOOR LANGER OPENHOUDEN
BORSSELE
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.
WEER VERNIELINGEN SEP-TERREIN
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. Dat
zou dan weer 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,.
BLOKKADE TEGEN OPENHOUDEN KERNCENTRALE BORSSELE TOT 2004
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 ‘ontdekt’ om
half een ‘s middags echter nog een niet-geblokkeerde poort en opent die voor het personeel.
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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. Minister Wijers (Economische Zaken) 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
BORSSELE: START INZAMELING SLEUTELS VOOR KUNSTWERK
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.
WANDELEN VOOR EEN NUCLEAIR-VRIJ EUROPA
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
FIETSTOCHTEN NAAR AMSTERDAM VANAF
NUCLEAIRE INSTALLATIES
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 10tallen actievoerders even de hoofdpoort voordat ze op hun
stalen ros klimmen. Ze gaan op de grond liggen en
verbeelden daarmee de slachtoffers van kernenergie.
BEZETTING KOEPEL HFR: 10 JAAR TSJERNOBYL
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
worden gearresteerd, maar na korte tijd vrijgelaten. Twee verslaggevers moeten hun videoband van de actie
afgeven, (maar hebben deze al verwisseld met een lege band). Volgens een woordvoerder is de veiligheid
van de reactor niet in het geding geweest, 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.
HERDENKING TSJERNOBYL OP VEEL PLAATSEN
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.
MANIFESTATIE 'NOOIT MEER TSJERNOBYL' IN
AMSTERDAM
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 alleen
daar. Tien jaar na het ongeluk wordt langzaam duidelijk dat de
gevolgen vooral in Wit-Rusland desastreus zijn.
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PROTEST TEGEN CONGRES OVER NIEUW TYPE REACTOR
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.
SPANDOEK BIJ WIELERWEDSTRIJD GESPONSORD DOOR UCN
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.
FEEST: DODEWAARD GAAT DICHT!
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!”
BRIEF EPZ (OF GREENPEACE?) OVER OPWERKINGSTRANSPORTEN
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 plan 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.
BLOKKADE TRANSPORT NAAR OPWERKINGSFABRIEK
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.
SINT EN KERSTMAN KOPEN NIKS BI J SIEMENS
11 december 1996
Om tegen de betrokkenheid van Siemens (via haar dochter Kraftwerk Union) bij de bouw van de
kerncentrale in Mochovce (Slowakije) te protesteren wordt een internationale kerstboycot van Siemens
producten afgesproken. Bij het Nederlandse hoofdkantoor van Siemens in Den Haag komen een tiental
Sinterklazen en 'gewone' consumenten hun gekregen cadeaus terug brengen. Een aantal Kerstmannen
belooft geen cadeaus van Siemens te kopen. Het personeel is verbaasd, maar ziet de grap er wel van in als
ze het stencil met uitleg lezen. De beveiliging en de directie heeft minder gevoel voor humor en een
gesprek is onmogelijk.
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1997
PROTEST TEGEN 'BALLENREACTOR'
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 deze
hoge tempeartuur-reactor niet in staven maar in ballen zit (daarom heet de reactor al snel de
‘ballenreactor’).
SUCCESVOLLE BLOKKADE TRANSPORT DODEWAARD
17 maart 1997
Een lege vrachtwagen die later de splijtstofstaven moet vervoeren naar de boot voor de opwerkingfabriek in
Sellafield, 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 20 maart, 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 die stopt Greenpeace met de blokkade.
TSJERNOBYL-HERDENKING: DEMONSTRATIE EN FAKKELOPTOCHT
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.
60 KILO SLEUTELS VOOR MONUMENT
SLUITING BORSSELE
26 april 1997
De Zeeuwse actiegroep ‘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 zal de gemeenteraad van Borsele besluiten niet mee te werken aan de
oprichting van het kunstwerk door een aanvraag voor een sokkel af te wijzen.
RADIOACTIEVE LOZINGEN DOOR OPWERKING
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
CASTOR-TRANSPORT: BEZETTING KANTOOR DUITSE SPOORWEGEN
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.
ACTIE TEGEN MILITAIRE TOEPASSING VERARMD URANIUM
5 april 1998
Elf mensen worden opgepakt op vliegbasis GilzeRijen 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.
PLUTONIUM T EKOOP OP MARKT IN MIDDELBURG
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 in Zeeland.
OOK STRALING GAAT DE GRENS OVER
12 mei 1998
Gevierd wordt 350 jaar vrede van Muenster. Voor anti-kernenergiegroepen van beide zijden van de
Duits/Nederlandse grens, reden om te protesteren tegen het feit dat vlak over de grens in Ahaus een
opslagplaats voor kernafval komt. “In het jaar van de Vrede van Muenster werd het grootste transport van
kernafval het Muensterlandse stadje Ahaus binnen. Dit transport werd vergezeld door een troepenmacht
die oudere Ahausers deed herinneren aan de oorlogsdagen. Niets rust en vrede. Ook aan Nederlandse
zijde maken we ons zorgen over de opslag van kernafval zo vlak over de grens, immers: ‘Straling stopt niet
aan de grens’”. Daarom wordt er bij de
grensovergang in Glanerbrug een groot
spandoek uitgerold op het moment dat de
herdenkingskoets naar Muenster passeert: “U
gaat hier de grens over, radioactieve straling
ook.”
NEDERLANDSE ACTIE IN HAVEN
ANTWERPEN
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
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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.
DODEWAARD: STROOM VALT UIT NA SABOTAGE
15 augustus 1998
De stroomtoevoer naar kerncentrale Dodewaard wordt gestopt door sabotage aan de hoogspanningsleiding
in de buurt. Door kortsluiting teweeg te brengen ongeveer een kilometer van de kerncentrale, ontstaat op 20
meter hoogte een explosie in de leiding. De elektriciteitsuitval wordt in de kerncentrale onmiddellijk door
de noodstroomvoorziening overgenomen.
In de eerste helft van de jaren tachtig gebeurde het regelmatig dat hoogspanningsleidingen gesaboteerd
werden uit protest tegen het kernenergie. Meestal werden die dan opgeëist door het ‘Verzetsfront Willy
Wortel en de Lampjes’. Zover bekend is deze actie niet opgeëist. Het is ook een beetje vreemd moment,
want de kerncentrale is al in maart 1997 definitief gesloten, hoewel de splijtstof nog wel aanwezig is. De
daders zouden zich in een gestolen auto uit de voeten hebben
gemaakt. Ook al niet echt de werkwijze van antikernenergiegroepen
als Willy Wortel. Toch is de burgemeester van Dodewaard in eerste
instantie “er van overtuigd dat de tweemansactie rechtstreeks tegen
de kerncentrale bedoeld was.” Later ontstaan er wel twijfels over het
motief; misschien toch gewoon malloten?
INTERNATIONALE ACTIEDAG TEGEN K2/R4
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 Rovno4) loopt al jaren. In Den Haag wordt bij het Ministerie van EZ actie
gevoerd. Mensen van A Seed, Both Ends, Laka 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
MUUR TEGEN TRANSPORTEN HOOG-RADIOACTIEF AFVAL NAAR VCOVRA
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.
UFRENCO: BLOKKADE NA TRAINING
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, en niet alleen
door deze actie, dat tegenstanders van kernenergie in Twente zich weer wat aan het hervinden zijn.
HERDENKING HARRISBURG OP 3-LANDENPUNT
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!’
KAARTEN TEGEN HFR-SPLIJTSTOF IN ONGESCHIKT OPSLAGGEBOUW
8 april 1999
Greenpeace biedt minister van EZ Jorritsma in Den Haag 7.000 protestbriefkaarten aan omdat ze
toestemming heeft gegeven brandstof uit de reactor in Petten bij de Covra in Borssele op te slaan. De
opslag zal gaan gebeuren in een loods voor laag- en middel radioactief afval. De opslagbassins bij de HFR
in Petten zijn overvol omdat de Verenigde Staten weigert de splijtstofstaven terug te nemen. De VS vindt al
heel lang dat de HFR om moet schakelen op een andere splijtstof en om nu de druk te verhogen nemen ze
de brandstof (die in het verleden door hen geleverd is) niet terug. Als de opslag van de splijtstof niet bij de
Covra toegestaan zou worden, zou de HFR op termijn dicht moeten.
OPNIEUW CONGRES OVER HTR (EN PROTEST ERTEGEN
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.
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'GEEN REDEN TOT ONGERUSTHEID'
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.
6000 LITER RADIOACTIEF WATER TERUG BIJ
KERNCENTRALE BORSSELE
5 juni 1999
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.
VON PFORTE TOT POORT
17 juli 1999
Enkele tientallen mensen fietsen in de Euregio, het Duits-Nederlandse grensgebied, van de Urenco-fabriek
in Gronau naar de Urenco-fabriek in Almelo. Onderweg stoppen ze ook nog even in Enschede bij het
Nederlands Centrum voor Laser Research (een samenwerking van Urenco met TU Enschede). Het is één
van de activiteiten in een Actieweek van 16-23 juli georganiseerd door NENO (Nederland Euregionaal
Nucleair Overleg) en het Urenco-overleg
20 ACTIEVOERDERS BLOKKEREN 14 VRACHTWAGENS
19 juli 1999
Actievoerders blokkeren maar liefst 14 vrachtwagens die het Urenco-terrein in Almelo 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.
'STRALENDE ZON' GOED ZICHTBAAR TIJDENS OPEN-DAG ECN
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
TERREINBEZETTING URENCO
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.
PAASMARS TEGEN STORK, HOLLANDSE SIGNAAL
EN UCN
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, Laka).
SNELWEGBLOKKADE TEGEN OVERKILL POLITIE MISLUKT
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
juridisch en procedurel 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
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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.
BLOKKADE VAN BUSSEN INTERNATIONAAL CONGRES
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.
MILIEU-ACTIE NIET GETOLEREERD
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.
SNELWEG BLOKKADE AFVAL TRANSPORT MISLUKT
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.
OPNIEUW BLOKKADE TRANSPORT MISLUKT
25 oktober 2000
Zo'n vijftien mensen van de SP, Stop Borssele, Laka 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.
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Conclusie van deze acties moet zijn dat geheimhouding onmogelijk is als er wel openlijk opgeroepen wordt
tot acties en de verzamelplek bekend wordt gemaakt.
ACTIVISTEN VLAK BIJ HFR
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
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.
'AMAZING STROOPWAFELS' TEGEN TRANSPORTEN
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.
DEMONSTRATIE 'DON"T NUKE THE CLIMATE' TIJDENS MILIEUCONFERENTIE
13 november 2000
Van 13 tot 24 november vindt in Den Haag de COP-6 conferentie plaats. Op deze grote VNmilieuconferentie (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 heten 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.
VEEL ARRESTATIES BIJ VERBODEN DEMONSTRATIE
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 vanaf het Malieveld de straat op
loopt om met de demonstratie beginnen,
komen van alle kanten ME-bussen die
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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.
BLOKKADES BIJ AFVOER SPLIJTSTOF STILGELEGDE DODEWAARD CENTRALE
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 alsnog 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
GREENPEACE OP KOEPEL KERNCENTRALE BORSSELE
17 januari 2001
‘s Morgensvroeg, uren voor een transport naar de opwerkingsfabriek in La Hague zal vertrekken, knippen
zes activisten van Greenpeace de omheining rond de kerncentrale in Borssele kapot en twee van hen lukt
het om op de koepel te klimmen met een groot spandoek: Stop opwerking. Ze worden uiteindelijk ook
gearresteerd. Een afgang voor de beveiliging van de centrale. "Ik ben niet gelukkig met de effectiviteit van
onze beveiliging. Daarom zullen we dit voorval goed analyseren, zodat zoiets niet nog eens kan
voorkomen", zegt een resolute directeur Bongers.
BLOKKADES BIJ TRANSPORT KERNAFVAL NAAR FRANKRIJK
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 heeft met een kort geding nog
geprobeert de vergunning te laten vernietigen, maar
dat is niet gelukt. Het eerste traject van 2 kilometer
van het transport gaat over de weg naar een
rangeerterrein waar de container op de trein wordt
geladen. Eerst Greenpeace-activisten en later (en
verder op) een groepje van o.a. Stop Borssele en
Onkruit vergaat niet! hebben zich op verschillende
manieren aan de rails vastgemaakt en lukt het om
het transport te vertragen. Maar uiteindelijk zorgt de
enorme politiemacht ervoor dat het Nederland kan
verlaten: totaal 22 arrestaties. Ook in Frankrijk zijn
nog acties tegen het transport.
BLOKKADE ME-BUS BIJ NIEUW TRANSPORT UIT DODEWAARD
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.
DAGVAARDING VOOR DODEWAARD
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.
GEZAMENLIJKE TRANSPORTDAG OM POLITIE-INZET TE BEPERKEN
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
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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.
DEMONSTRATIE: STOP OPWERKEN!
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.
HERDENKING TSJERNOBYL IN ALMELO
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 een Oekraïense verteld uit de eerste hand een
aangrijpend verhaal over de gevolgen van de ramp. Verder wordt onder het motto 'Alsof we 15 jaar na
Tsjernobyl nog niets hebben geleerd' een overzicht gehouden van ontwikkelingen rond kernenergie in
Nederland.
NOODVERORDENING: ACTIVISTEN PREVENTIEF KLEMGEREDEN
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

STOP IMPORT VUILE STROOM
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.
BORSSELE ONMIDDELLIJK DICHT
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.
In 1994 was die sluitingsdatum overeengekomen door regering en exploitant en vervolgens vastgelegd in
een vergunningswijziging. Na vernietiging daarvan door de Raad van State is er nu een rechtzaak om de
sluiting af te dwingen. Vier van de zes activisten worden voordat ze op de koepel zijn aangehouden, de
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twee overigen komen wel bovenop. Nauwelijk een half jaar eerder, na een vorige 'koeplebezetting' had de
directeur nog gezegd dat activisten op de koepel niet nog een keer mocht gebeuren.
DEMONSTRATIE TEGEN LANGER OPEN HOUDEN BORSSELE
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.
In september 2002 beslist de rechter uiteindelijk dat
er wel een afspraak is, maar geen civielrechterlijk contract. Daarmee is de sluiting uiterlijk 31-12-2003 van
de kerncentrale van de baan.
"KERNENERGIE UIT DE TIJD EN ONVERANTWOORD"
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
'GROEN' ESSENT OOK EIGENAAR KERNCENTRALE BORSSELE
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.
ACTIETHEATER BIJ EERSTE HOORZITTING AFSPRAKEN SLUITING BORSSELE PER 2003
25 januari 2002
In de rechtbank van Den Bosch vindt de eerste hoorzitting plaats in het proces dat in september is begonnen
van de Staat tegen eigenaar EPZ over de sluiting van de kerncentrale Borssele. Oud-minister Wijers stelt
duidelijk dat er wel degelijk afspraken zijn gemaakt over het sluiten van Borssele uiterlijk 31-12-2003. In
september is de uitspraak: wel een afspraak, maar geen civielrechterlijk contract. Daarmee is de sluiting
uiterlijk 31-12-2003 van de kerncentrale van de baan.
NIEUWE MIJNWET: EENVOUDIGER VOOR OPSLAG KERNAFVAL IN BODEM
28 januari 2002
Bij een bezoek van de minister van Economische Zaken Jorritsma en 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 (het 'Ministerie van Ondergrondse Zaken'
volgens het pamflet) bevoegd om milieuvergunningen af te geven voor bijvoorbeeld ondergrondse opslag
van radioactief afval en niet langer de provincies. Het Ministerie van Economische Zaken staat bekend om
zijn lobby voor kernenergie. "Hetzelfde ministerie heeft al diverse keren geprobeerd om via de rechter de
provinciale verboden tegen ondergrondse opslag onderuit te halen. Je moet deze kat niet op het spek
binden", besluit de verklaring van de Noordelijke milieuorganisaties bij het protest.
ACTIE BIJ AFGEZETTE HAVENDEEL VOOR AFVAL TRANSPORT
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.
RADIOACTIEF ETENTJE VOOR LOBBYISTEN
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.
VERWEVENHEID NUCLEAIRE EN MILITAIRE BEDRIJVIGHEID
26 april 2002
Enkele tientallen mensen fietsen langs bedrijven en instellingen in Twente die of wel te maken hebben met
nucleaire dan wel met militaire bedrijvigheid. Het is een protest van het Nederlands Euregional Nucleair
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Overleg (NENO). De tocht gaat langs de Urenco-verrijkingsfabriek in Almelo, Stork in Hengelo en NCLR
op de universiteit in Twente in Enschede. Stork heeft een militair component en NCLR (het Nederlands
Centrum voor Laser Research), een dochter van Urenco, wordt genoemd bij de ontwikkeling van de Joint
Strike Fighter. De fietstocht wordt afgesloten op de Tsjernobyl-herdenking in Gronau (Duitsland) bij de
verrijkingsfabriek van Urenco.
AFSPRAAK = AFSPRAAK: BORSSELE DICHT
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.
MEER KERNAFVAL DOOR LANGER OPENBLIJVEN BORSSELE
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.
ESSENT-KANTOOR IN GRONINGEN BEZET DOOR LEKKENDE AFVALVAATJES
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
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
CDA-KANTOOR VOOR OPSLAG KERNAFVAL
26 februari 2003
Actievoerders van WISE nemen het CDA-kantoor in Den Haag in gebruik als opslagplaats voor radioactief
afval. 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 in de
kabinetsformatie te kiezen 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.
PVDA: GA NIET AKKOORD MET LANGER OPEN BLIJVEN BORSSELE!
5 maart 2003
Greenpeace biedt 50.000 handtekeningen aan aan PvdA-leider Wouter Bos om daarmee 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).
KAARTEN VOOR ESSENT
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 in 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
GEBOUW VOOR HOOG-RADIOACTIEF AFVAL GEOPEND
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
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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
onderzoek, onduidelijk. De HABOG is buitendijks gebouwd en met de stijging van de zeespiegel is dat
geen vertrouwenwekkende locatie.
VATEN 'VISUALISEREN' LANGER OPEN HOUDEN BORSSELE
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.
RADIOACTIEF ZAND BORSSELE VOOR ESSENT
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
GROENE IMAGO ESSENT AANFLUITING
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.
HERDENKING TSJERNOBYL IN ALMELO
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 eindigt 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.
HERDENKING TSJERNOBYL OOK IN BORSSELE
24 april 2004
Stop Borssele herdenkt bij de kerncentrale in Borssele de slachtoffers van Tsjernobyl; bij de hoofdpoort
worden bloemen gelegd. "Wij herdenken Tsjernobyl met het oog op de toekomst", staat er op een groot
spandoek. Men denkt terug: "En dat de koeien naar binnen moesten, en hoe eng het was. Maar ja, mensen
denderen gauw over hun angsten heen. En dan neemt de economie het weer over."
FLINKE VERTRAGING VOOR AFVALTRANSPORT DOOR BLOKKADE
9 juni 2004
Activisten van Greenpeace hebben zich vastgeketend aan de spoorlijn tussen de Covra en 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 wordt door Greenpeace
op de rails bevestigd om duidelijk te maken
dat kernenergie een dood spoor is. Het
stootjuk is om 11.15 verwijderd, maar even
later zijn verderop opnieuw activisten op het
spoor. Daar heeft de politie meer moeite
mee en het lukt de politie niet de speciale
constructie los te krijgen. Dan maar een
heel stuk rails los snijden en vervangen. Dat
is pas om 16.30 gelukt, waardoor het
transport al met al een flinke vertraging oploopt.
PROTEST TEGEN AFVALTRANSPORT NAAR RUSLAND
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,
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waarna het terugkomt om in Almelo weer verder verrijkt te worden, zodat het geschikt is voor gebruik in
kerncentrales. 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.
ONDERSTEUNING VOOR DE POORT VAN PROCEDURE TEGEN UITBREIDING URENCO
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 van de
verrijkingsfabriek en dat op 30 september dient voor de Raad van State
in Den Haag. Toespraken gaan dan ook vooral daarover en over de
relatie van Urenco met de kernwapenprogramma’s van onder andere
Pakistan, Libië, Noord-Korea en Iran. In november doet de Raad van
State uitspraak en vernietigd de uitbreidingsvergunning. Met de
opkomst van ongeveer 100 mensen, is het 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.
ACTIE TEGEN 1STE TRANSPORT OPWERKINGSFABRIEK TERUG NAAR NEDERLAND
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.
ACTIE BIJ FRANSE CONSULAAT NA DOOD ACTIVIST
7 november 2004
Enkele ‘anonymous activists’ voeren actie bij het Franse consulaat in Nijmegen. Aanleiding daarvoor is het
overlijden van Sébastien Briat, eerder die dag. Briat is een Franse antikernenergie-activist die vastgeketend
aan de rails door de trein met Castor-containers op weg naar Duitsland werd overreden. Het consulaat
wordt getroffen door een aantal verfbommen en er worden verschillende leuzen geschilderd. In een bericht
aan Indymedia laten de actievoerders weten dat zolang nucleaire technologie toegepast wordt, verzet door
zal gaan.
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2005
BORSSELE NOG LANGER OPEN?
24 februari 2005
Bij het spoeddebat over staatssecretaris Van
Geel's uitlatingen over het langer open
houden van de kerncentrale in Borssele (nog
langer dan de afgesproken 40 jaar in bedrijf
–dus eind 2013), 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.
OPNIEUW PROTEST TEGEN EXPORT AFVAL NAAR RUSLAND
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 Münster 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 radioactief afval achterblijft.
PLUTONIUM BORSSELE BRUIKBAAR IN KERNWAPENS
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.
OOK IN APELDOORN PROTEST URANIUMEXPORT NAAR RUSLAND
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. 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. Het uranium blijft voor het
grootste deel achter in Rusland en wordt daarom als export van afval gezien.
GREENPEACE: WIL NOORD-HOLLAND ONDERGRONDSE OPSLAG KERNAFVAL?
18 April 2005
Greenpeace is met een vrachtwagen vol ‘kernafvalvaten’ in de hoofdstad van Noord-Holland, Haarlem.
Greenpeace wil daar van de Commissaris van de Koning horen of die provincie al het Nederlands kernafval
ondergronds wil opslaan. Op 27 maart 2003 hebben acht provincies (Groningen, Friesland, Drenthe,
Overijssel, Flevoland, Noord-Brabant, Gelderland, Limburg) aan de regering laten weten dat ze tegen
ondergrondse opslag van kernafval in hun provincies zijn. Vier provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland,
Zeeland, Utrecht) hebben opslag van kernafval nog niet officieel afgewezen. De provincie Zeeland heeft
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geen klei of zoutlagen, en kan het kernafval dus niet ondergronds opslaan. In Noord-Holland, Utrecht en
een klein stukje Zuid-Holland zijn wel mogelijke geschikte kleilagen. Utrecht heeft echter laten weten dat
de kleilagen onder de provincie te dun zijn om het kernafval in op te slaan.
OPROEP AAN AANDEELHOUDERS ESSENT: SLUIT BORSSELE
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.
ALMELO: JAARLIJKSE TSJERNOBYL HERDENKING
23 april 2005
Aan de jaarlijkse Tsjernobyl herdenking in Almelo
doen dit jaar zo'n 80 mensen mee. De stoet vertrekt
vanuit de binnenstad en loopt de 5 kilometer naar
het UCN-terrein op het industrieterrein. De
demonstratie heeft een internationaal, maar
tegelijkertijd regionaal karakter, door een groep
mensen uit het nabijgelegen Duitse Gronau. Door
de verschillende sprekers wordt aandacht besteed
aan de juridische strijd tegen de
capaciteitsuitbreiding van de
uraniumverrijkingsfabriek, de hernieuwde discussie
over het langer open houden van kerncentrale
Borssele en de relatie van de UCN met de defensie-industrie (o.a. de Joint Strike Fighter) en de
verspreiding van kernwapentechnologie.
ACTIVISTEN GREENPEACE VOOR DERDE KEER OP KOEPEL KERNCENTRALE
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 mogelijk langer openblijven
van de kerncentrale en het presenteren van
kernenergie als oplossing voor het
klimaatprobleem. En dus tegen de ontkenning van
de problemen: Kernenergie is niet veilig en er is ook geen oplossing voor het afvalprobleem. Het is de
derde keer dat het actievoerders lukt om op de koepel van de kerncentrale te komen. Later wordt
Greenpeace veroordeelt tot het betalen van een flinke schadevergoeding voor deze actie.
GREENPEACE BOOS: RADIOACTIEF AFVAL IN HOFVIJVER
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."
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Kamerleden en andere belangstellenden krijgen door Straattheater Bries11 een nota overhandigd over 'het
kind van de rekening' van kernenergie. Vooral D66 -'windvaan inzake Borssele'- krijgt er van langs.
"ALS DE ROMEINEN KERNCENTRALES HADDEN…"
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 willen hangen. Het
lukt wel op het terrein te komen, maar ophangen wordt verhindert door de beveiligingsdienst. De actie is
een protest tegen het langer open houden van de centrale (tot 31-12-2033!), iets wat de staatssecretaris één
dezer dagen met de Kamer wil regelen
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2006
BEZOEKERS KERNENERGIE-BIJEENKOMST WEIGEREN HAPJE ETEN
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 te nemen van zwijnenvlees uit het zuiden van Duitsland (nog steeds besmet
door Tsjernobyl), vis uit de Ierse Zee (Sellafield lozingen), paddenstoelen uit Oekraïne, of noten en
spinazie uit Turkije (Tsjernobyl). Motto: "If nuclear power is the answer, it must have been a pretty stupid
question".
OPNIEUW TRANSPORT NAAR RUSLAND
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. Ook Urenco Almelo vervoert verarmd uranium naar
Rusland, maar per vrachtwagen, en dus veel moeilijker te 'spotten' en actie tegen te voeren.
DELTA: NIEUWE KERNCENTRALE SERIEUSE OPTIE
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 kerncentrale. Het
politieke klimaat voor kernenergie is in die afweging nog wel erg belangrijk, geeft men toe.
HERDENKING TSJERNOBYL EN PROTEST TEGEN EXPORT AFVAL NAAR RUSLAND
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. Het is een grensoverschrijdende herdenking: in de ochtend was er al een gezamenlijke
manifestatie in het centrum van Gronau -waar ook een Urenco verrijkingsfabriek staat-, waarna een deel
van de actievoerders naar Almelo vertrekt. 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.
ROOD TEGEN KERNCENTRALES
22 april 2006
Om te herdenken dat de ramp in Tsjernobyl 20 jaar geleden begon 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 worden staan ook
tips om zelf energie te besparen. De
handtekeningen worden gezet onder
de internationale petitie: "1 miljoen
Europeanen tegen kernenergie".
TWINTIG JAAR TSJERNOBYL
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)
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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 wordt dat duidelijk
gemaakt.. Het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) zegt dat er 4000 doden te verwachten zijn
door het ongeluk, maar baseren zich op een studie die in de inleiding spreekt van 8000 en als de gegevens
heel kritisch gelezen worden zelfs uitkomt op 10.000 tot 25.000. De Internationale Artsenvereniging
IPPNW komt met een rapport waarin gesteld wordt dat alleen al tot 2006 tussen de 50.000 en 100.000
liquidatoren (schoonmakers) zijn overleden en dat in heel Europa verhoogde leukemiesterftecijfers waar te
nemen zijn. Maar in de publieke opinie zijn vooral de IAEA-cijfers.
BORSSELE TOT 2034 OPEN? SLUITEN!
27 april 2006
's Middags tijdens het debat wordt op Het Plein in Den Haag gedemonstreerd tegen het convenant tussen
EPZ en Rijk om kerncentrale Borssele tot en met 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
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".
RADIOACTIEF ZAND (40KM VAN TSJERNOBYL) IN MINISTERIE
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 tegelijkertijd tegen het voornemen van staatssecretaris Van Geel tot het langer in bedrijf houden
van de kerncentrale in Borssele.
GAAT ABN AMRO IN KERNENERGIE?
14 juli 2006
Staatssecretaris van Milieu, 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 in dezelfde stad op het Leidseplein demonstreren 50
mensen. Overigens ligt de bouw in Finland al flink achter op schema.
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ACTIES BIJ ABN AMRO: 'GEEF DUIDELIJKHEID!'
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.
GREENPEACE STER OP CDA-CONGRES
30 september 2006
Tijdens wat zo ongeveer het hoogtepunt van het CDA-partijcongres
moet worden, de toespraak van fractievoorzitter Verhagen, komt er
onverwachts een groot spandoek voor het projectiescherm op het
podium naar beneden. Actievoerders van Greenpeace zijn er in
geslaagd via een achterdeur ongezien in de Amsterdamse RAI te
komen en zich boven het podium te verschansen. Op het juiste
moment laten ze door middel van het spandoek weten wat ze van de
kernenergieplannen van het CDA vinden: "CDA kiest voor 240.000
jaar kernafval".
ABN AMRO: 'MAKE MARKETS WORK FOR NUCLEAR?'
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.
'MINISTERIE ONBEREIKBAAR DOOR KERNRAMP'
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.
HUNNEN TEGEN AFVALPLANNEN NOORDEN
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
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al dat gevaarlijke afval.”De milieufederaties zijn verontwaardigd over het feit dat na 30 jaar de discussie
over opslag van kernafval weer opgestart wordt.
INTERNATIONALE BLOKKADE TRANSPORT NAAR RUSLAND
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.
RADIOACTIEVE CHAMPAGNE VOOR VVD EN CDA
CONGRES
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
Champagne Nucléaire (Appellation Kerncentrale Borssele
Contrôlée) 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
OPNIEUW PROTEST TEGEN DUMPING RADIOACTIEF AFVAL IN RUSLAND
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.
URENCO: ANDER GELUID ONGEWENST
21 april 2007
Bij een kinderfeestje in Almelo georganiseerd door de service club Ronde Tafel 38 (en soort Rotary voor
mannen tussen de 25 en 40 jaar), 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.
WEER TRANSPORT NAAR RUSLAND; OPNIEUW PROTEST
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).
DEMONSTRATIE BIJ CONGRES OVER UF6
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.
AANGIFTE TEGEN URENCO OM EXPORT AFVAL
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
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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.
PICKET-LINE BIJ BANK
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
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.
SOLIDAIR MET RUSSISCHE ACTIVISTEN
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 (en het Duitse
Gronau) exporteert naar Rusland. Het actiekamp
in Angarsk tegen de verrijkingsfabriek aldaar 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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2008
VERTRAGING TREIN MET URANIUM VOOR RUSLAND
16 januari 2008
Ongeveer 20 mensen demonstreren op deze woensdagavond op het station in Hengelo tegen de verarmd
uranium transporten van Gronau en Almelo 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. De
activisten in Hengelo zien de trein niet; die blijkt namelijk geblokkeerd te worden vlak over de grens in
Duitsland. Het duurt uiteindelijk zes uur voor de trein verder richting Rotterdam kan rijden.
MEER VERTRAGING VOOR TRANSPORT URANIUM NAAR RUSLAND
18 januari 2008
Het laden van het schip in de Rotterdamse haven met uraniumhexafluoride voor Rusland loopt nog meer
vertraging op. Wanneer op vrijdagmiddag het Greenpeace schip Argus in de buurt van het schip komt
wordt het werk onmiddellijk stilgelegd. Hoewel het schip alleen even komt kijken, wordt het laden pas na
twee uur hervat. Dat betekent nog meer vertraging want door een blokkade in Duitsland was de uit Gronau
afkomstige trein al ernstig vertraagd.
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2009
DEMONSTRATIE TEGEN ROL ESSENT BIJ KERNENERGIE
24 april 2009
Terwijl binnen de Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteren over de voorgestelde verkoop van
Essent (voor de helft eigenaar van de kerncentrale Borssele) aan de Duitse energiegigant RWE, protesteren
voor het Provinciehuis in Den Bosch antikernenergie-activisten. Het gaat hen (in tegenstelling tot de SP die
ook ter plekke is) niet zozeer over wel of niet verkopen, maar over de rol die zowel Essent als RWE heeft
in kernenergie. PS stemt met een kleine meerderheid tegen de verkoop. Maar de verkoop van Essent aan
RWE zal (in eerste instantie zonder de kerncentrale) toch plaatsvinden.
TSJERNOBYL-HERDENKING IN MAASTRICHT
26 april 2009
In Maastricht protesteren zo’n 30 mensen tegen kernenergie en herdenken het ongeluk in Tsjernobyl,
precies 23 jaar geleden. Op verschillende plekken in de drukke binnenstad lopen mensen met een nep-vat
kernafval waarna de rest van de groep bezwijkt aan de straling en op de grond valt. Het zijn activisten van
de Federatie van Jonge Europese Groenen.
DELTA WIL NIEUWE KERNCENTRALE(S)
25 juni 2009
Het Zeeuwse energiebedrijf Delta start formeel de
procedure die in 2011 moet leiden tot het aanvragen
van een vergunning voor de bouw van een
kerncentrale in Borssele. Ze doet dat door het indienen
van een startnotitie bij het ministerie van VROM.
Greenpeace probeert 's morgens vroeg voor de ingang
van het Delta-hoofdkantoor in Middelburg een
opslagplaats voor radioactief afval te bouwen. Het lukt
echter niet om de vaten vlak voor de ingang neer te
zetten en dus wordt de opslagplaats aan de overkant
van de weg gebouwd. Spandoeken maken duidelijk
hoe Greenpeace er over denkt: Tweede Kerncentrale?
Gevaarlijk Delta-plan!
PROTEST AANDEELHOUDERSVERGADERING DELTA
25 juni 2009
De aandeelhouders van Delta (provincie Zeeland, en gemeentes in voornamelijk Zeeland) komen samen in
Middelburg om bijgepraat te worden over de plannen van het bedrijf om een nieuwe kerncentrale in
Borssele te gaan bouwen. Als ze daarna naar buiten komen staan er zo’n 25 demonstranten van Stop
Borssele, WISE, stichting Laka. Ze staan er met grote spandoeken die duidelijk maken dat ze niets zien in
de plannen van Delta voor Borssele-II. Kernenergie
is geen oplossing voor het klimaatprobleem. "We
hebben 10 jaar (en ws. minder) om te zorgen dat de
temperatuurstijging onder de kritieke grens van 2
graden blijft. We kunnen die 10 jaar niet verknoeien
door iets te bouwen wat hooguit pas over 10 jaar
klaar is, dan nog geen kilowatt heeft geproduceerd,
maar wel miljarden uit de markt heeft opgeslokt die
aan werkelijke oplossingen zouden moeten worden
besteed."
Later wordt er nog een petitie aangeboden aan
directeur Boerma met als boodschap: ”Kernenergie
is vies, duur en gevaarlijk!”
ACTIVISTEN BEGROETEN RONDREIZENDE GORLEBEN-BEWONERS
30 juli 2009
Zo'n 15 mensen komen bij de Urenco verrijkingsfabriek in Almelo bij elkaar om activisten uit het Duitse
Gorleben te begroeten die een maand lang op reis zijn langs allerlei nucleaire installaties in Duitsland en de
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buurlanden. Het is op twee dagen na het einde van de rondreis en de bus waarmee ze reizen is, met de 23
van de 25 mensen die er in zaten, wegens technische problemen de dag ervoor terug naar Gorleben gegaan.
Het is tevens een poging meer bekendheid te geven aan een grote antikernenergie demonstratie in Berlijn in
september.
EERSTE BEZETTING TEGEN BORSSELE-2
3 augustus 2009
De eerste directe actie tegen Borssele II na de
aankondiging van Delta. Zo'n 15 actievoerders van
het Klimaatkamp brengen de Delta een bezoek en
willen in het gebouw op zoek naar de directeur die
vaak heeft gezegd altijd 'in' te zijn voor een goed
gesprek. De meeste komen echter niet verder dan de
hal. Daar wordt dan maar muziek gemaakt door de
meegebrachte sambaband. Directeur Boersma laat
zich niet zien en een goed gesprek zit er niet in. Ja, 2
of 3 mensen kunnen in een kamertje met een
vertegenwoordiger van het bedrijf een gesprek, maar
iedereen of niemand, vinden de activisten. Als de
opgetrommelde politie heeft gesommeerd verlaten
ze het pand. "Deze poging om tot een goed gesprek
te komen moet dan ook gezien worden als een van de pogingen uit een heel breed palet om druk uit te
oefenen om de bouw van een nieuwe kerncentrale te voorkomen", aldus de activisten.
SPANDOEK VOOR COMMISSARIS VAN DE KONINGIN
4 augustus 2009
In Middelburg hangen bewoners aan de Dam tegenover het provinciehuis een groot spandoek op om
Commissaris van de Koningin en verklaard voorstander van Borssele-II Karla Peijs te laten weten dat niet
alle Zeeuwen voor kernenergie zijn. Op het spandoek is te lezen: "The answer, dear Karla, is blowing in
the wind"
MANIFESTATIE TEGEN BORSSELE-2
15 augustus 2009
Op de Markt in hartje Middelburg wordt door de jongeren afdeling van GroenLinks, DWARS, een
manifestatie gehouden over de plannen van Delta voor Borssele-II. Er zijn bandjes, een raaskalpoëet,
sprekers van jongerenafdelingen van verschillende partijen en van 'Stop Borssele'. Ondanks hartje zomer
zijn er toch zo'n 60 belangstellenden, goed voor Middelburgse begrippen. De media in Zeeland schenken er
geen aandacht aan: 'Zeker bezig met een koe in de sloot…?" zegt een plaatselijke activist.
OOK BELGIE TEGEN BORSSELE-2
28 september 2009
Werden de twee door VROM georganiseerde
informatieavonden (in Heinkenszand en Middelburg) over het
voornemen van Delta voor de bouw van een kerncentrale in
Borssele de week ervoor hooguit aangegrepen tot het stellen
van kritische vragen, deze door de lokale overheid in België
georganiseerde avond is anders.
In Sint Laureins, net over de grens bij Aardenburg, had de
provincie Oost-Vlaanderen een bijeenkomst belegd, omdat ook
in de Vlaamse grensgemeenten veel vragen zijn over de
plannen van Delta. Zo'n honderd tegenstanders van
kernenergie protesteren binnen en buiten.
‘CHAMPAGNE NUCLÉAIRE’ VOOR ENERGIEBEDRIJF DELTA
22 oktober 2009
Actievoerders van Greenpeace bieden energiebedrijf Delta een flinke fles gifgroene ‘Champagne nucléaire’
aan. Delta is namelijk gestegen naar de tweede plaats van de meest vervuilende energiebedrijven, blijkt uit
onderzoek. Reden is het plan voor een nieuwe kerncentrale. “Als energiebedrijven op deze voet doorgaan,
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stevenen we af op een klimaatramp,” aldus Greenpeace. “De overheid is nu aan zet om ze met ambitieus en
duidelijk klimaatbeleid de omslag naar schone energie te laten maken.” Greenpeace roept Delta op de
plannen te staken en de miljarden te investeren in een windpark voor de Zeeuwse kust. "Wij delen die visie
van Greenpeace niet," laat het bedrijf weten.
KOELTOREN TEGEN NIEUWE PALLAS-REACTOR
10 december 2009
Voor de deur van vergaderaccommodatie De Watersnip in Petten (Noord-Holland) wordt een koeltoren
gebouwd, waar ook nog dampslierten uit omhoog kringelen. Vertegenwoordigers uit de recreatiesector uit
Noord-Holland protesteren hiermee tegen de geplande komst van de Pallas reactor in Petten. De Pallas
moet de HFR vervangen. De campinghouders, uitbaters van bungalowparken en strandpaviljoenhouders
zijn sterk tegen de komst van Pallas. Binnen wordt op dat moment een informatie- en inspraakbijeenkomst
gehouden in het kader van de vergunningsaanvraag.
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2010
GEEN CO2 OF RADIOACTIEF AFVAL IN DE BODEM
20 februari 2010
Ruim 150 mensen demonstreren op de Brink in Annen tegen de mogelijke opslag van CO2 en radioactief
afval in Drentse bodem. De demonstratie is georganiseerd door de Statenfracties van GroenLinks en SP die
zich ernstig zorgen maken over de gevaren die de opslag met zich meebrengt. De opslag van kernafval is
voor Provinciale Staten en voor de andere GS-leden in Drenthe onbespreekbaar. Over de opslag van CO2
wordt verschillend gedacht. Aan Herman Damveld wordt door een vertegenwoordiger van Laka het eerste
exemplaar aangeboden van het door hem geschreven boekje: "Kernafval in beweging. De discussie over
ondergrondse opslag van radioactief afval 1976-2010"
"GROETEN UIT STRALEND ZEELAND”
2 maart 2010
Actievoerders van Greenpeace hebben in alle vroegte een
enorme ansichtkaart met "Groeten uit stralend Zeeland" aan
het stadhuis in Middelburg opgehangen. Op de kaart staan
vrolijk recreërende mensen, rokende schoorstenen en een
stralende kerncentrale. Naast het stadhuis staat een
geluidswagen met het geluid van een ruisende zee,
onderbroken door sirenes. Met deze actie wil Greenpeace de
Zeeuwen wijzen op de belangrijke keuze die de dag erna bij de
gemeenteraadsverkiezingen in het stemhokje gemaakt moet
worden: voor Zeeland als dé nucleaire provincie van
Nederland of voor een echt schoon en stralend Zeeland. De
actie is onderdeel van de campagne "Groeten uit stralend Zeeland".
CDA: NEEM EIGEN DUURZAAMHEIDSBERAAD SERIEUS
24 april 2010
In Den Haag congresseert het CDA onder andere om het partijprogramma voor de verkiezingen in juni vast
te stellen. Iedere congresganger krijgt buiten een folder om hen er aan te herinneren wat de inzet van het
programma zou moeten zijn. "Rentmeesterschap is geen loze kreet maar dient te worden nageleefd tot
behoud van een leefbare schepping voor de generaties na ons". Het motto komt uit een rapport van het
CDA-Duurzaamheidsberaad, dat samen met aanbevelingen uit het rapport, op het stencil worden
samengevat. De conclusie is dan ook duidelijk: “Dus geen nieuwe kerncentrales”. Dat lijkt tegen
dovemansoren gezegd, want in het verkiezingsprogramma komt te staan: “Het CDA bepleit ruimte om
nieuwe kerncentrales te bouwen wanneer energiebedrijven hierin willen investeren en er draagvlak is in de
regio.
GREENPEACE AAN PVDA: SPREEK JE UIT TEGEN BORSSELE 2!
25 april 2010
Op het partijcongres van de Partij van de Arbeid in Nijmegen deelt Greenpeace ansichtkaarten uit. Daarop
een badminton-spelende partijleider Cohen met op de achtergrond een nieuwe kerncentrale: Welkom in
Stralend Zeeland. Greenpeace wil de partij dwingen zich duidelijker uit te spreken tegen nieuwe
kerncentrales. In het conceptpartijprogramma voor de verkiezingen van 9 juni, waar dit weekend over
gepraat wordt, komt het woord ‘kernenergie’ niet eens in voor. Greenpeace roept de Partij van de Arbeid op
duidelijk te maken waar ze voor staan: voor een schone toekomst met wind en zonne-energie of voor een
nucleaire toekomst met een tweede kerncentrale. Uiteindelijk komt er toch nog één vage regel over
kernenergie in het programma: "Kernenergie zien wij niet als lange termijn oplossing om een duurzame
samenleving te bereiken zolang een oplossing voor het afvalprobleem nog niet in zicht is".
NOG STEEDS NIET BLIJ MET KERNENERGIE
4 juni 2010
De eerste activiteit van het zeer recent opgerichte 'Zeeuws Comité Borssele 2? Nee!' is de aanbieding van
een bos zonnebloemen en het eerste affiche van het Comité aan gedeputeerde Wiersma (Energie- en
klimaatbeleid) van de provincie Zeeland. Z'n 50 mensen komen naar het Abdijplein in Middelburg als daar
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de Provinciale Staten vergaderen. Een heel behoorlijke opkomst voor een eerste actie en op die korte
termijn.
Het Comité vraagt de Zeeuwse statenleden nu echt te kiezen voor een duurzame toekomst en het afwijzen
van kernenergie. De provincie is 50% aandeelhouder van Delta, de andere 50% is in handen van
gemeentes. Delta is (dan nog) voor 50% eigenaar van de
kerncentrale.
Het Comité (een initiatief van de SP) is opgericht om de
maatschappelijke onrust over de plannen voor nieuwe
kerncentrales in Borssele zichtbaar te maken en te bundelen. Er is
dan ook veel aandacht voor het Comité in de regionale pers.
BEWEGING IN ZEELAND TEGEN BORSSELE-2
21 juni 2010
Bij de aandeelhoudersvergadering van Delta in Goes demonstreren
zo'n 60 mensen tegen de plannen van het bedrijf om een
kerncentrale te bouwen. Bij het Stadskantoor in Goes, waar de
vergadering plaatsvindt, is een gevarieerd programma met sprekers
en muziek. Ook worden de meer dan 1000 opgehaalde
handtekeningen tegen Borssele 2 aangeboden aan Delta-directielid
Louter. De manifestatie krijgt regionaal veel positieve aandacht.
Met de twee op korte termijn georganiseerde activiteiten, maakt
het Comité duidelijk dat er wat begint te bewegen in het Zeeuwse.
De rest van het jaar wordt door het Comité B2Nee! vooral besteed
aan het organiseren en bezoeken van debatten.
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2011
NIEUWJAARSDUIK GAAT NIET DOOR; WATER TE WARM
1 januari 2011
Ongeveer vijftig tegenstanders van kernenergie komen nieuwjaarsdag af op een Nieuwjaarsduik op het
Kalootstrand, vlak naast de kerncentrale; met chocolademelk en oliebollen. Ze horen rillend een toespraak
aan van het comité Borssele Nee: de Nieuwjaarsduik was afgelast; niet omdat het water van de
Westerschelde te koud is, maar juist omdat de watertemperatuur te warm blijkt. Oorzaak van deze
thermische verontreiniging is het koelwater van de kerncentrale dat daar geloosd wordt. "Er zwemmen nu al
maanvissen, hoe moet dat worden als er een tweede kerncentrale complex in Borssele komt, die ook gaat
lozen op de Westerschelde zonder koeltoren. Of komen er toch koeltorens?" vraagt het comité zich af.
URANIUM VOOR BORSSELE UIT ZEELAND
18 januari 2011
Onbekenden hebben het weekend van 16 januari per aangetekende post een persbericht verspreid namens
energiebedrijf Delta, waarin staat dat Delta uranium gaat winnen in de provincie Zeeland. “Dat bericht is
vals”, benadrukt de woordvoerder van Delta en overweegt juridische stappen. In de periode daarvoor zijn
een tweetal rapporten uit de jaren 1969-1971 herontdekt waaruit blijkt dat er winbare uraniumvoorraden in
de Zeeuwse bodem aanwezig zijn. Delta haalt uranium voor Borssele nu uit Kazachstan, waar het met grote
milieuschade wordt gewonnen. In Nederland zou een groot
gedeelte van het ertsafval dat bij de mijn achtergelaten wordt,
opgeslagen moeten worden bij de Covra, omdat het binnen de
normen van radioactief afval valt. Hierdoor is uraniumwinning
in Nederland (of eigenlijk binnen West-Europa) te duur door
strengere milieueisen.
'PRINS KERNAFVAL' LAAT ZICH NIET ZIEN
23 februari 2011
Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw &
Innovatie en hartstochtelijk pleitbezorger van meerdere nieuwe
kerncentrales, wil met zijn verkiezingstrein de bestaande
kerncentrale in Borssele bezoeken. Het Zeeuws Comité Borssele
2? Nee! wil hem hinderlijk volgen en met hem in discussie gaan.
Tevens is het de bedoeling hem om te dopen tot Prins Kernafval.
Het aanwezige CDA-gezelschap wordt gevolgd door lopende
afvalvaatjes. Immers: 'kernafval, je komt er niet meer vanaf'.
Maar het CDA-bezoek valt in het water; Verhagen laat zich
helemaal niet zien en de CDA-verkiezingsstunt die kernenergie
moet promoten, mislukt.
STILLE TOCHT NA TSUNAMI EN FUKUSHIMA
16 maart 2011
Op 11 maart vindt er een sterke aardbeving en tsunami plaats aan de oostkust van Japan. In meerdere
reactoren van het nucleaire complex in Fukushima vinden er de dagen daarna ontploffingen plaats en in
drie gevallen een meltdown. In totaal worden meer dan 150.000 omwonenden (voor lange tijd)
geëvacueerd. Japanse milieuorganisaties roepen op tot wereldwijde protesten tegen kernenergie. 'Een
meltdown is geen natuurramp'. Op de woensdag daarna is er in Middelburg een in allerijl georganiseerde
stille tocht waaraan ruim 300 mensen meelopen. De tocht gaat onder grote media-belangstelling van het
station naar het kantoorgebouw van Delta, eigenaar van de bestaande kerncentrale in Borssele. Delta en
ERH hebben ook een vergunningsprocedure gestart voor nieuwe kerncentrales.
NEP-TRANSPORT TEGEN NEIUWE KERNCENTRALES
20 maart 2011
Een ludiek protest tegen de plannen van het kabinet om nieuwe kerncentrales te bouwen in Dordrecht. Een
transport van kernafval wordt nagebootst. Om aan te tonen dat een ongeluk in een klein hoekje zit en de
gevolgen catastrofaal zijn gebeuren er allerlei onverwachte dingen tijdens de tocht door de Dordtse
binnenstad. Verder is er een performance en wordt informatie verspreid.
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DUIZENDEN OP DAM HEBBEN SCHOONGENOEG VAN
KERNENERGIE
16 april 2011
De grootste actie tegen kernenergie na 1981(!). Ruim een maand na
de kernramp in Fukushima komen ongeveer 10.000 mensen op de
Dam in Amsterdam om te protesteren tegen de plannen voor nieuwe
kerncentrales. De manifestatie 'Schoongenoeg van kernenergie'
wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband van
antikernenergie en milieugroepen en ondersteunt door veel politieke
partijen. Er is kritiek omdat de manifestatie visueel gedomineerd
wordt door de politieke partijen, maar dat de Pvda zich publiekelijk
en in sterke bewoordingen uitspreekt tegen Borssele 2 is een
tegenvaller voor Delta die zich zorgen begint te maken over het
(politiek) draagvlak voor haar plannen.
De petitie “Ik heb schoon genoeg van kernenergie” is binnen een
paar dagen al door ongeveer 65.000 mensen op internet
ondertekend.
LOKALE ACTIEDAG TSJERNOBYL EN EVACUATIEZONES
23 april 2011
In de week voorafgaand aan de herdenking van de kernramp in Tsjernobyl (25 jaar) worden er kleine locale
acties gehouden in circa 15 steden (o.a Vlissingen, Middelburg, Nijmegen, Amersfoort). Centrale thema
zijn evacuatieplannen en grensoverschrijdende effecten van een kernramp. Daarbij wordt in gesprek gegaan
met passanten. Zo wordt via een quizz, waarbij op een kaart de locatie van kerncentrales in omringende
landen aangewezen moet worden, door middel van rookpluimen en windrichtingen de gevaren van
kernenergie inzichtelijk gemaakt. Bijkomend doel is ook het ophalen
van handtekeningen voor de 'Schoongenoeg van kernenergie' petitie
en het oproepen tot deelname aan de Tsjernobyl-herdenking enkele
dagen later.
PAASMARS IN TEKEN TSJERNOBYL
25 april 2011
Op deze tweede paasdag is de jaarlijkse Paasmars voor ontwapening
en vrede dit jaar, 25 jaar na het ongeluk in de kerncentrale
vanTsjernobyl, in Almelo en eindigt bij de Nederlandse
uraniumverrijkingsfabriek van Urenco. Ongeveer 75 mensen nemen
er aan deel en luisteren oa. naar toespraken over de relatie tussen
kernenergie en kernwapens, het gebruik van verarmd uranium in
wapensystemen en de relatie tussen de kernwapenprogramma's van
Noord-Korea en Pakistan en Urenco.
TSJERNOBYL-HERDENKING BIJ KERNCENTRALE
25 april 2011
Ruim honderd mensen herdenken midden in de nacht de kernramp in
Tsjernobyl op de dijk bij de kerncentrale in Borssele. De aanwezigen vormen met lampionnen en fakkels
een stralingsteken en houden een minuut stilte om precies 23.23, het tijdstip waarop 25 jaar eerder de
kerncentrale in Oekraïne (op 26 april om 01.23 uur Tsjernobyl-tijd) ontplofte. Voorafgaand is er een
herdenkingsprogramma in Goes met documentaires en toespraken. Daar nemen ongeveer 60 mensen aan
deel.
BALLONNEN TEGEN KERNENERGIE
17 mei 2011
In de Tweede Kamer wordt vergaderd over de voorwaarden waarop een vergunning kan worden afgegeven
voor een tweede kerncentrale in Nederland. Ongeveer 50 mensen van de 'Schoongenoeg van kernenergie'coalitie plaatsen bij de Tweede Kamer voor elke 100 handtekeningen één ballon. In totaal sieren na een
paar uur 850 ballonnen met het 'coalitie-handje' (representatief voor de 85.000 ondertekenaars) het Plein.
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BLOKKADE KERNAFVAL TRANSPORT
7 juni 2011
Na zes jaar vindt er weer een transport plaats met brandstof uit de kerncentrale Borssele naar de
opwerkingsfabriek La Hague in Frankrijk. Hoewel de precieze datum geheim is gehouden lukt het
actievoerders van Greenpeace om zich vast te ketenen op de rails bij de kerncentrale Borssele.
In de loop van de ochtend worden ze door de politie verwijderd en kan de trein met 4 uur vertraging verder.
AANTAL AANDEELHOUDERS KIEST VOOR DUURZAAM
27 juni 2011
Het ‘Zeeuws Comité Borssele 2?Nee!’ en de coalitie ‘Schoongenoeg van kernenergie’ voeren actie bij het
kantoor van Delta in Middelburg. De aandeelhoudersvergadering praat dan onder andere over investeringen
rondom de bouw van een nieuwe kerncentrale. Aandeelhouders (gemeentes en de provincie Zeeland) die
naar binnen willen gaan, worden gevraagd te kiezen uit twee poortjes die symbool staan voor kernenergie
en duurzame energie. Enkele aandeelhouders kiezen niet voor het poortje 'kerncentrale', maar voor
'duurzaam'. Het begin van een tweedeling tekent zich af.
BORDEN LANGS A58 TEGEN NIEUWE KERNCENTRALE
September 2011
In weilanden naast de A58 dwars door Zeeland, verschijnen enkele tientallen grote borden met teksten
tegen kernenergie in het algemeen en de komst van een tweede kerncentrale in het bijzonder. Opnieuw een
teken dat er geen sprake (meer) is van een 'consensus' over de noodzaak van een tweede kerncentrale, zoals
minister Verhagen wil doen laten geloven.
BALLON ZORGT VOOR OPSCHUDDING
11 oktober 2011
Zo'n dertig mensen protesteren bij NS station Goes tegen opnieuw een transport met brandstof uit Borssele
naar de opwerkingsfabriek in La Hague. De bewaking is enorm. De dag erna wordt ontstaat er een enorme
hetze als bekend wordt dat een activist van Greenpeace is aangehouden die 'iets' tussen de rails wilden
begraven. 'Nederland aan ramp ontsnapt' kopt de Telegraaf. Het was een vreedzaam protest met een
spandoek dat zich automatisch zou uitvouwen op de rails. Het spandoek ontvouwen ging niet door, omdat
de Greenpeace-medewerker werd opgepakt na het verstoppen van het doek onder de grond. Maar het
protest heeft het transport geen moment in gevaar gebracht, zo oordeelde ook de rechter-commissaris. Het
doek zou zijn opgelaten op het moment dat de trein nog stilstond.
WEBSITE ENERGIEBEDRIJF E-ON GEHACKT
18 oktober 2011
De website van energiebedrijf E-On is gehackt. Teksten over kolen en kernenergie zijn daarbij veranderd.
De tekst is ook rondgetwitterd en is door journalisten opgepikt in de media met verwijzingen naar de
kernramp in Fukushima. Zo stond er dat een bedrijf wel gek moet zijn om nog te investeren in
kerncentrales en stond er bij informatie over kolencentrales opeens dat de overheid E-On de komende 10
jaar zo’n 2 miljard euro steun verstrekt, door de compensatie van CO2-kosten die E-On in rekening brengt
aan haar klanten.
'DAG VAN DE DUURZAAMHEID' OOK TEGEN KERNENERGIE
11 november 2011
11-11 is al enkele jaren 'Dag van de duurzaamheid'. Het LPTK (Landelijk
Platform Tegen Kernenergie) houdt opnieuw een decentrale actiedag. In z'n
20 steden (o.a. Amersfoort, Oss, Nijmegen, Utrecht, Wageningen, Delft)
wordt bij een NS of busstation informatie verspreidt over en handtekeningen
opgehaald tegen de plannen voor nieuwe kerncentrales. Hoofdboodschap is
dat kernenergie de ontwikkeling van duurzame energiebronnen blokkeert. Op
sommige plaatsen worden pepernoten of warme chocolademelk uitgedeeld.
PROTEST BIJ PRESENTATIE 'DUURZAAMHEIDSVERSLAG' DELTA
11 november 2011
Uitgerekend op deze 'dag van de duurzaamheid' presenteert Delta in Kamperland haar MVOduurzaamheidsverslag. Haar keuze voor kernenergie wordt daarbij gekwalificeerd als een milieuprestatie,
terwijl het Comité Borssele 2? Nee! juist benadrukt dat Delta haar elektriciteit voor 90% produceert uit niet
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duurzame bronnen. Verder blokkeert een 5 miljard investering in een nieuwe kerncentrale juist de
ontwikkeling van duurzame energie; 'aan schone schijn heeft niemand behoefte'.
100.000 KERSTKAARTEN VOOR DELTA
22 december 2011
De beslissende Delta-aandeelhoudersvergadering over investering
in de 2de kerncentrale zou dit worden. En werd het ook; alleen niet
zoals Delta het zich voorgesteld had. De weken ervoor zijn steeds
meer aandeelhouders gaan twijfelen over nut, noodzaak en
economische haalbaarheid van het project. CEO Peter Boerma,
grote man achter Borssele-2, wordt buitenspel gezet en er wordt
een fractie van het gevraagde geld toegekend om het komende half
jaar een partner te zoeken. Want de voorziene partners (het Franse
EDF) blijkt af gezien te hebben van samenwerking.
Ondanks het feit dat al duidelijk is dat de plannen voor de nieuwe
kerncentrale niet tot stemming worden gebracht zoals gepland,
komen toch ruim 100 mensen demonstreren. De coalitie
'Schoongenoeg van kernenergie' biedt 100.000 kerstkaarten met
een duurzame wens aan Delta aan, symbool van de 100.000
ondertekenaars van de petitie.
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2012
EEN MEGATON AFVAL
Januari 2012
Bij een aantal Nederlandse gemeentehuizen staan opeens gele vuilniszakken op
de stoep met nucleaire waarschuwingstekens. Het is een actie van Greenpeace,
die aandacht vraagt voor de ondergrondse opslag van kernafval. In 80
gemeenten die theoretisch in aanmerking zouden kunnen komen voor dergelijk
opslag zijn moties aangenomen door de gemeenteraad die afval op en onder
gemeentegrond verbiedt.
Duizenden mensen hebben een actiepakket felgele actie-vuilniszakken en een
masker van minister Verhagen (Economische Zaken) aangevraagd en
achtduizend mensen hebben een oproep aan hun wethouder gestuurd om de motie in te dienen en te
steunen.
AFVAL BIJ MINISTERIE
8 februari 2012
Op de dag dat minister Verhagen spreekt met een aantal gealarmeerde Brabantse politici die zich zorgen
maken over de mogelijke ondergrondse opslag van kernafval in hun gemeente, hangt Greenpeace een groot
spandoek aan de gevel van het ministerie. Om de minister aan te moedigen de juiste keuze te maken; zijn
nucleaire ambities bij het vuilnis te zetten en te kiezen voor schone energie. Voor de ingang van het
ministerie worden 400 knalgele vuilniszakken opgestapeld die voorzien zijn van het nucleaire
waarschuwingsteken.
BORSSELE-2 VOOR DERDE KEER GECANCELD; FEESTJE!
18 februari 2012
Op 23 januari komt de officiële mededeling van Delta: het plan voor een nieuwe kerncentrale wordt 'voor
enkele jaren' in de ijskast gestopt. Als reden geeft het bedrijf economische motieven op, maar ook duidelijk
is dat het draagvlak in Zeeland (en dus ook onder de aandeelhouders) niet zo groot is als gedacht. Ongeveer
op hetzelfde moment laat ook RWE weten te stoppen met de voorbereidingen voor een kerncentrale in
Zeeland.
Op 18 februari viert het Zeeuws actiecomité ‘Borssele 2, Nee’ een feestje in Middelburg omdat het zo blij
is met het besluit van energiebedrijf Delta om geen tweede kerncentrale te bouwen. Iedereen die een button
draagt met de tekst ’Kernenergie? Nee bedankt’ krijgt bij de ingang een consumptiebon. Niet direct een
actie, maar ook weer wel… Het Zeeuws Comitee Borssele 2 Nee! zal zich in de maanden daarna opheffen.
EVACUARIE-ZONE BORSSELE GEVISUALISEERD
24 februari 2012
Om aandacht te vragen voor de gevolgen van een kernramp in Zeeland,
plaatsen antikernenergie demonstranten 10 gele borden in een straal
van 20 km rondom de centrale in Borssele met de tekst: 'einde
evacuatiezone'. De straal van de evacuatiezone in Fukushima, Japan,
nu bijna een jaar geleden, bedroeg ook 20 km, maar had op sommige
plekken veel groter moeten zijn. Zo'n evacuatiezone rond Borssele zou
ongeveer geheel Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen treffen.
HERDENKING FUKUSHIMA IN MIDDELBURG
10 maart 2012
Ongeveer 50 mensen herdenken op de markt in Middelburg de ramp met de kerncentrales in het Japanse
Fukushima en waarschuwen voor het gevaar van kernenergie. Op 11 maart is het precies een jaar geleden
dat de aardbeving en tsunami de kerncentrales aan de Japanse oostkust zo ernstig beschadigden dat een
aantal kernsmelting met explosies plaatsvonden en honderdduizenden mensen moesten worden
geëvacueerd. De Japanse milieubeweging heeft opgeroepen wereldwijd de ramp te herdenken. In
toespraken wordt de situatie in Japan uitgelegd en de reactie in diverse Europese landen; er wordt onder
meer aandacht besteedt aan de Duitse 'ausstieg' uit kernenergie. Ook iemand uit België verteld van de
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plannen om de kerncentrales te sluiten en roept op de volgende dag
mee te lopen in de demonstratie in Brussel.
In de week ervoor is met een film en informatie door geëvacueerde
inwoners van de streek rond Fukushima in de bibliotheek van
Middelburg ook al aandacht aan de ramp besteedt.
DEMO OM PUBLIEK BEWUST VAN GEVAREN
KERNENERGIE TE MAKEN
20 maart 2012
Een kleine groep activisten uit de Dordtse kraakbeweging maakt het
winkelend publiek door middel van een ludiek kernafval transport
en flyers bewust van het gevaar van kernenergie. Het klungelige
transport moet aantonen dat de risico's met kernenergie altijd
onaanvaardbaar groot zijn. “In plaats van nieuwe kerncentrales te
bouwen moet men onderzoek doen naar echte duurzame
oplossingen, zoals energie uit wind, zon of water. Dat, en natuurlijk
zelf bezuinigen op je energiegebruik, is de enige manier om de
planeet leefbaar te houden voor alle bewoners, nu én in de
toekomst!”
PRINS PER HELICOPTER NAAR OPENING
7 juni 2012
Met zijn uraniumverrijkingsfabrieken is Urenco een cruciale wereldspeler. Prins Willem Alexander is
uitgenodigd om de nieuwste productiehal van de fabriek in Almelo te openen. Veel mensen vinden dat
vreemd omdat hij zich herhaaldelijk uitgelaten heeft over de noodzaak van een transitie naar duurzame
energie. Enschede voor Vrede roept in een petitie, die in korte tijd door honderden mensen wordt
ondertekend, de prins op niet naar de opening te gaan, maar de Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat hij
toch zal gaan.
Bij de poort demonstreren ongeveer 30 mensen tegen uraniumverrijking en kernenergie, maar Willem
Alexander komt en vertrekt per helikopter. Sinds een jaar is de op dit moment in coma liggende Prins Friso
opgenomen in de directie van het international bedrijf.
OP DE DAM SOLIDAIR MET JAPANSE DEMONSTRANTEN
29 juli 2012
Op het moment dat er in verschillende steden in Japan enorme antikernenergie-demonstraties plaatsvinden
tegen het feit dat er na Fukushima in Japan voor het eerst weer kerncentrales opgestart zullen gaan worden
(alle ruim 50 kerncentrales werden na Fukushima gesloten), wordt er op de Dam in Amsterdam een
solidariteitsdemonstratie gehouden. Het is een initiatief van in
Nederland verblijvende Japanners samen met WISE en Laka. De
twee uur durende manifestatie van Japanse cultuur en toespraken
wordt door ongeveer 100-125 mensen bijgewoond terwijl veel
toeristen even blijven staan luisteren of de fototentoonstelling
bekijken. Als afsluiting wordt een menselijke keten gevormd en
een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers.
SOLIDAIR MET VERZET TEGEN KOODANKULAM
21 september 2012
In India wordt al jaren geprotesteerd tegen de bouw van de
Russische kerncentrales in Koodankulam. Nu het opstarten van de
reactoren dichterbij komt, weliswaar enorm vertraagd, neemt het
protest van de lokale bevolking toe. Door politieoptreden komen in
september 2 mensen om het leven en duizenden worden
gearresteerd, soms op aanklachten waar de doodstraf voor kan
worden gegeven. Om de strijd tegen Koodankulam te steunen en
solidariteit te tonen met de lokale bevolking, demonstreren
ongeveer 25 mensen bij de Indiase Ambassade in De Haag tegen
de repressie.
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INTERNATIONALE ACTIEDAG TEGEN URANIUM OOK
IN ALMELO
29 september 2012
Op een bijeenkomst in Duitsland in januari is 29 september (de
dag dat in 1957 in Rusland een radioactieve afvalopslag bij Mayak
explodeerde) uitgeroepen tot international actiedag tegen de
uraniumindustrie. Groepen in het oosten van het land besluiten het
verband te leggen tussen de 2 verrijkingsfabrieken in Gronau en
Almelo die tenslotte maar 40 kilometer van elkaar liggen. In het
centrum van Gronau wordt 's morgens door middel van een
menselijke keten aandacht besteedt aan banken die in kernenergie
investeren. 's Middags in Almelo nemen zo'n 50 mensen deel aan
een manifestatie die vooral ingaat op de milieu en
gezondheidsgevolgen van uranium mijnbouw. Met een
verrassingsbezoek aan de verrijkingsfabriek wordt de dag
afgesloten.
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2013
GROTE DEMONSTRATIE TEGEN TIHANGE IN MAASTRICHT
12 januari 2013
Ruim 1500 mensen uit Duitsland, België en Nederland nemen deze
zaterdag in Maastricht deel aan een demonstratie tegen het mogelijk
opstarten van de kerncentrale in Tihange (België). Tihange-2 ligt stil
omdat er duizenden kleine scheurtjes in het reactorvat zijn ontdekt.
Maar er zijn gesprekken gaande over mogelijke herstart van de reactor.
Voor Nederlandse begrippen een grote demonstratie die aantoont dat de
situatie rond kerncentrale Tihange leeft in Zuid-Limburg. Het begin van
de demonstratie was enkele dagen eerder al verplaatst naar het grotere
Plein 1922, toen steeds duidelijker werd dat er veel mensen zouden
komen. Op de Markt wordt een afsluitende manifestatie gehouden met
muziek en sprekers. Burgemeester van Maastricht Onno Hoes wordt op
een fluitconcert getrakteerd als hij zegt dat hij de veiligheid wil
vergroten door te zorgen dat jodiumpillen dichter bij de regio zijn en
dus eerder uitgedeeld kunnen worden als er iets mis gaat. Ook worden
er ruim 11.000 handtekeningen op de petitie "Tihange dicht, Limburg
veilig" overhandigd.
SPANDOEKEN MET HAARSCHEURTJES
5 april 2013
Leden van 'Stop Borssele' hebben met spandoeken aan beide zijde van de Vlaketunnel aandacht gevraagd
voor een onderzoek naar de aanwezigheid van haarscheurtjes in het reactorvat in kerncentrale Borssele. De
kerncentrale ligt nu stil en volgens afspraak zal nu ook het onderzoek plaatsvinden. 'Stop Borssele' is er niet
van overtuigd dat dit ook goed gebeurd: de uitkomst staat volgens hen al vast omdat de EPZ het onderzoek
zelf laat verrichten.
PROTEST OP DRIELANDENPUNT TEGEN HERSTART TIHANGE
8 juni 2013
Op het Drielandenpunt in Vaals demonstreren ongeveer 500 mensen tegen de recente herstart van de
reactor in Tihange, 40 kilometer onder Maastricht in België. Reactor 2 van Tihange lag maandenlang stil
door de ontdekking van duizenden haarscheurtjes , maar werd de dag ervoor weer opgestart. De
demonstranten, vooral uit Duitsland en België eisen stillegging van Tihange en ook een volledige inspectie
van het reactorvat in Borssele.
'DE SCHREEUW' ALS PROTEST TEGEN BORSSELE
25 oktober 2013
De kerncentrale in Borssele is 40 jaar oud. WISE herdenkt dat voor het gebouw van eigenaar Delta.
Actievoerders zitten zwijgend voor het kantoor verkleed als de schreeuw van Munch.
Aan plaatsvervangend directeur Frank Verhagen word een model van de kerncentrale (met scheuren in de
koepel) overhandigd. Een juridische procedure van Laka bij de raad van State om de kerncentrale te laten
stilleggen omdat de levensduurverlenging tot 2034 niet op tijd geregeld is, mislukt.
De kerncentrale ligt op dat moment overigens een aantal maanden stil wegens een kapotte generator. Delta
heeft het ook al moeilijk: het faillissement van Thermphos in Vlissingen
levert het bedrijf ook een miljoenenschade op.
ACTIE TEGEN PALLAS OP STATION ALKMAAR
22 november 2013
In oktober had het ministerie van Economische Zaken een advertentie
geplaatst op Werkenvoornederland.nl gericht aan studenten van financiële
opleidingen die hun studie binnen 2 jaar afronden, voor deelname aan de
business course 'Kernreactor Financials'. Op vrijdag 22 november 2013
kwamen op NS-station Alkmaar de studenten aan die geselecteerd waren
voor die business course om samen naar de NRG in Petten te gaan. De
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studenten mogen, met een baan in het vooruitzicht, plannen ontwikkelen voor de financiering en exploitatie
van de geplande nieuwe onderzoeksreactor Pallas. Maar tot verbazing van iedereen waren actievoerders
van Laka daar ook en gingen met de studenten in gesprek. Iedereen (studenten en begeleiders) kregen het
Laka rapport over de Pallas business case ('Tussen droom en werkelijkheid') en een fraaie Stop Pallas!
button aangeboden.
“SELLING URENCO MEANS SPREADING NUCLEAR BOMBS”
5 december 2013
In mei was het Kabinet Rutte vrij onverwachts met het voornemen gekomen om het Nederlandse deel van
Urenco te verkopen. Minister van Financiën Dijsselbloem schrijft dat nu de Britse overheid haar aandeel
wil privatiseren, het geen zin heeft het Nederlandse deel in eigendom van het Rijk te houden. Nog maar
enkele jaren daarvoor had het Rijk de laatste aandelen van UCN, het Nederlandse Urenco-deel, van het
bedrijfsleven gekocht zodat het nu een 100% staatsbedrijf is. Op 5 december vindt er in het parlement een
hoorzitting plaats waarin over de mogelijke verkoop van Urenco gepraat wordt. De antikernenergiebeweging vindt privatisering maar niets; weliswaar blijkt uit de geschiedenis dat staatseigendom geen
garantie tegen misbruik is, maar een fabriek waar in principe kernwapenmateriaal geproduceerd kan
worden in handen van het bedrijfsleven...? Buiten voor de ingang van het Tweede Kamergebouw
demonstreren Nederlandse en Duitse activisten tegen Urenco: Niet verkopen, maar sluiten!
NIEUWE ACTIEVORM: MASSAAL WOB-BEN
10 december 2013
In de Belgische kerncentrales Doel-3 en Tihange-2 zijn heel veel kleine scheurtjes ('waterstofvlokken')
ontdekt. Omdat het reactorvat van Borssele ook door RDM gemaakt
is, wordt er uiteindelijk eind 2012, met tegenzin, door EPZ en de
toezichthouder, een onderzoek van het reactorvat toegezegd bij de
volgende splijtstofwisseling. Het Plan van Aanpak voor het
onderzoek naar scheurtjes in het reactorvat van Borssele, wordt
echter steeds maar niet openbaar. Ook niet na een WOB-verzoek van
GroenLinks, de dwangsom van 1200 euro is blijkbaar niet voldoende
reden. Laka zet wat meer druk op de ketel door iedereen op te roepen
een WOB-verzoek voor het document in te dienen en daarbij ook
nog kans te maken op die dwangsom. In 2 dagen wordt dat door ruim
200 mensen gedaan en komt er een toezegging van het ministerie dat
het document openbaar wordt. Er blijken zelfs twee (verschillende)
Plannen van Aanpak te zijn. Het rapport met resultaten van het
onderzoek is nog niet openbaar.
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2014
GREENPEACE ACTIE KERNCENTRALE BORSSELE
6 maart 2014
Greenpeace projecteert op de koepel van de kerncentrale in Borssele een explosie van een kernreactor. Ze
protesteren hiermee tegen de levensduurverlenging van de kerncentrale. De minister van Economische
Zaken heeft vergunning gegeven om de kerncentrale –geopend in 1973- tot 2034 in bedrijf te houden.
Greenpeace en Laka waren hier tegen in beroep gegaan bij de Raad van State maar in februari werd hun
beroep verworpen. De actie valt gelijk met de publicatie van een rapport waarin Greenpeace stelt dat de
verouderende kerncentrales in Europa een groot gevaar zijn.
NSS PRE-EVENT HAAGSE HOGESCHOOL
19 maart 2014
Het wordt de grootste politieke top ooit in Nederland gehouden met 53 ‘wereldleiders’, en de beveiliging
zo enorm dat zelfs voetbalwedstrijden worden afgelast omdat alle agenten in Den Haag moeten worden
ingezet voor beveiliging (kosten 200 miljoen euro). Superlatieven te weinig om het belang van de Nuclear
Security Summit die op 24 en 25 maart in Den Haag plaats vindt duidelijk te maken. Tegenstanders hebben
zo hun twijfels over dat belang en de nucleaire top: het feit dat er niet gepraat gaat (mag) worden over
kernwapens en over kernenergie, maar uitsluitend over radioactieve stoffen in verkeerde handen –
“atoomterrorisme”, maakt zo’n top inhoudsloos en alleen voor de bühne.
Voor de deur van de Haagse Hogeschool waar een pre-event van de NSS plaatsvindt, wordt
gedemonstreerd (onder andere tegen de kosten) met de leus ‘Stop nuclear power –Abolish poverty!’
DEMONSTRATIE TEGEN NSS
23 maart 2014
De beveiliging van de Nuclear Security Summit in Den Haag is enorm,
maanden van te voren worden er mededelingen gedaan over enorme aantal
demonstranten (‘relschoppers’) uit de hele wereld die zouden afreizen naar
de Hofstad –terwijl er geen enkele aanwijzing is voor dergelijke
voorspellingen- zorgen er wel voor dat veel burgerlijke vrijheden tijdelijk
worden opgeschort. Demonstreren in de buurt van het congresgebouw mag
helemaal niet, dat kan wel ergens achteraf, maar eigenlijk kan een route
lopen helemaal niet.
Het doorgaan van de demonstratie op zondagmiddag 23 maart kan alleen
door een kort geding afgedwongen worden. Ondanks de hetze en een
enorme politiemacht nemen er toch zo’n 350-400 mensen deel aan de
strijdbare demonstratie. Op het plein bij het stadhuis luisteren ze nog naar
een aantal sprekers die verschillende
aspecten van het protest belichten,
onder andere Fatima Faid van de
Stadspartij die het een schande vindt
dat “er miljoenen worden uitgegeven aan de top, terwijl er in Den
Haag 30.000 kinderen onder de armoede grens leven.”
NUCLEAIRE INDUSTRIE ONGEWENSTE GASTEN
24 maart 2014
Als officieel ‘side-event’ van de NSS vindt in Amsterdam in de
Beurs van Berlage, de Nuclear Industry Summit plaats. De nucleaire
industrie kan hier onbekommerd praten over het uitbreiden van hun
activiteiten. Tegenstanders snappen er niets meer van: Nucleaire
business is toch nucleaire proliferatie? En in Den Haag wordt er juist
over gepraat hoe dat te voorkomen. Stoppen met kernenergie is dan
toch stap één!. Kernenergie is immers niet de oplossing maar het
probleem!
Buiten op de stoep demonstreren bijna honderd mensen dan ook al
op maandagmorgen vanaf half acht tegen de bijeenkomst. De
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vertegenwoordigers van de nucleaire industrie en minister Kamp van Economische Zaken die de
bijeenkomst komt openen, kunnen niet voorbij aan de demonstranten en de visuele protesten. Zo word er
een immense muur van honderden kartonnen dozen gebouwd, waarop de leus ‘Kernenergie blokkeert
duurzaamheid’ verschijnt.
ACTIVISTEN IN HOFVIJVER
24 maart 2014
Enkele mensen is het toch gelukt in de Hofvijver in hartje Den Haag te protesteren tegen de nucleaire top.
Met en tweetal spandoeken (‘Disarm all nuclear weapons’ en ‘240.000 jaar kernafval – Veiligheid? Ben je
mal?’) . Het protest duurt niet lang, want ook in de Hofvijver is er volop politie die met boten patrouilleert.
Vier mensen worden gearresteerd.
Ongeveer tezelfdertijd worden bij het Centraal Station door de Haagse politie ruim 50 mensen die een
petitie aan willen bieden tegen nieuwe kernwapens gearresteerd. Iedereen zal vrijgesproken worden door de
rechter; maar ja, dat is maanden later….
PROTEST BIJ EXCURSIE NUCLEAIRE INDUSTRIE NAAR
URENCO
25 maart 2014
Onder enorme belangstelling van media protesteren een tiental
actievoerders in Almelo bij de vestiging van uraniumverrijker
Urenco op het moment dat een excursie aankomt met nucleaire
industrie vertegenwoordigers. De bus is afkomstig uit Amsterdam
waar deelnemers van de Nuclear Industry Summit als uitje kunnen
kiezen uit verschillende excursies. Onder andere naar Urenco
Almelo dus. Urenco is ook één van de sponsors en organisatoren
van de NIS. Een gotspe, aldus organisator Enschede voor Vrede,
omdat juist Urenco flink heeft bijgedragen heeft aan de “nucleaire
ónveiligheid”. Niet alleen kwam de brandstof voor de kerncentrale
in Fukushima daar vandaan, ook “staat Urenco, via de spionageactiviteiten van Abdul Qadir Khan, aan de basis van de Pakistaanse,
Iraanse en Noord-Koreaanse kernwapenprograma’s”. Ook een team
waarnemers van de OVSE is aanwezig, die het politiebeleid
gedurende de NSS monitored.
ARRESTATIES BIJ EXCURSIE NUCLEAIRE INDUSTRIE NAAR PETTEN
25 maart 2014
Zo’n 35 activisten willen in Petten bij het NRG-terrein de excursie van vertegenwoordigers van de
nucleaire industrie daar niet ongemerkt voor bij laten gaan. Ongeveer 25 activisten worden opgepakt omdat
er een noodverordening is afgegeven. De burgemeester beveelt “dat de excursie ongehinderd doorgang
moet vinden en in geen enkele vorm mag worden gehinderd, verstoord of anderszins mag worden
beïnvloed”. Demonstreren doet iedereen maar buiten “een straal van 10 kilometer rondom Petten”. De
noodverordening is afgegeven omdat, zo wordt in de rechtszaak later door de officier van justitie gezegd, er
aanwijzingen bij de inlichtingendienst waren dat er ernstige verstoringen (misschien zelfs wel een
gijzeling) van de excursie plaats zou vinden. Een jaar later werd iedereen vrijgesproken: er was op dat
moment geen enkele dreiging (genoeg politie aanwezig, bus met bezoekers al naar binnen) en dus geen
reden om iedereen op grond van het noodbevel te arresteren: demonstreren is een recht. Het is een van de
voorbeelden van het repressieve beleid dat werd gevoerd tijdens de Nuclear Security Summit om het toch
vooral ongestoord te laten verlopen. In Den Haag zijn op maandag al 50 mensen opgepakt die een petitie
willen aanbieden. Ook die worden later allemaal vrijgesproken.
OOK PROTEST OP ZAANSE SCHANS
25 maart 2014
Als cultureel uitje brengen deelnemers aan de excursie naar Petten in de middag een bezoek aan de Zaanse
Schans. Maar ook dit is uitgelekt en ook daar worden ze opgewacht door antikernenergie demonstranten
met spandoeken en tonnetjes ‘radioactief afval’. De vertegenwoordigers van de nucleaire industrie,
consequent aangeduid als ‘hoogwaardigheidsbekleders’, vinden het maar niks. De politie vindt dat ze daar
niet mogen demonstreren en sommeert ze te vertrekken. Dat doen ze dan maar.
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PROTEST BIJ EUROPEES KERNAFVAL-CONGRES
23 oktober 2014
Activisten van Stop Borssele en Laka demonstreren in Amsterdam tegen een van de vele congressen die
over radioactief afval gaan. In dit geval gaat het om een internationaal gezelschap van voornamelijk
vertegenwoordigers uit nucleaire industrie en politiek dat gaat praten over publiek participatie bij
beslissingen over het vinden van een eindberging voor radioactief afval. Er is bij de demonstranten weinig
vertrouwen in de nucleaire industrie als het aankomt op openheid. “Omwonenden van nucleaire installaties
willen graag worden geïnformeerd als het misgaat. Maar bij corporate nuclear communication gaat het
kennelijk om met veel bombarie te kijken naar publieksparticipatie als men iets van omwonenden wil.
Bijvoorbeeld dat ze niet in de weg gaan staan bij het begraven van radioactief afval.” Ze vinden dat er
eerst met kernenergie gestopt moet worden: niet dweilen met de kraan open.
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2015
HERDENKING 29 JAAR TSJERNOBYL BIJ URENCO
26 april 2015
Op de dag af 29 jaar nadat de Oekraïense kernreactor in Tsjernobyl ontploft demonstreert een tiental
mensen in Almelo bij de ingang van Urenco: een demonstratieve herdenking, noemen ze het zelf. Urenco in
Almelo is wereldwijd een van de grootste verrijkingsfabrieken en verrijkt de brandstof voor ongeveer 10%
van alle kerncentrales wereldwijd.
Er wordt in Nederland al enige tijd gepraat over het verkopen van het Nederlandse deel van Urenco, nadat
het kabinet dit voornemen in mei 2013 bekend maakte, De demonstranten vinden dat Urenco niet
geprivatiseerd maar gesloten moet worden. En “het zou goed zijn als dit besluit daadwerkelijk genomen
werd vóór de 30ste herdenking volgend jaar”, aldus het persbericht van VEDAN (Vredes- En
Duurzaamheids-Activiteiten Netwerkstad)
DEMO DOOR DRIE LANDEN TEGEN BELGISCHE KERNCENTRALES
15 juni 2015
Op het drielandenpunt in Vaals verzamelen zich ongeveer 450 mensen die demonstreren tegen de
mogelijke herstart van de Belgische kerncentrales in Tihange en Doel. De kerncentrales liggen stil omdat er
duizenden haarscheurtjes (‘waterstofvlokken’) in het reactorvat zijn gevonden. Tihange ligt ongeveer 35
kilometer van Maastricht en de ongerustheid in Zuid-Limburg is dan ook groot. De organisatoren proberen
de route van de demonstratie in het Guiness wereldrecordboek opgenomen te krijgen als kortste route door
drie landen.
RADIOACTIEF BLOEMETJE VOOR OPINIEMAKERS
21 oktober 2015
Om voor een ongemakkelijk moment te zorgen krijgen ongeveer veertig opiniemakers (waaronder Halbe
Zijlstra, Mark Rutte, Diederik Samsom, Matthijs van Nieuwkerk en Humberto Tan) een ietwat radioactief
bloemetje opgestuurd (met een stralingsniveau van ongeveer 20 procent boven dat van normale bloemen.)
Die bloemen, geplukt in de buurt van het Japanse Fukushima, zijn gestuurd door de Amsterdamse
kunstenares Tinkebell. Ze wil voor een ongemakkelijk moment zorgen. Volgens Tinkebell moeten alle
kerncentrales dicht, omdat kernenergie altijd een risico met zich meebrengt. Het is dan ook niet de vraag of
er een keer iets fout gaat, maar wanneer. 'Die wetenschap zorgt voor angst, angst zorgt voor stress en stress
zorgt weer voor allerlei mentale en psychische kwalen. Dat maakt het logisch om te zeggen dat de angst
veroorzaakt door de wetenschap dat er een risico bestaat, gevaarlijker is dan het risico zelf. Dát is de
essentie van het gevaar van kernenergie. Dat probeer ik invoelbaar te maken.'
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2016
30 JAAR TSJERNOBYL; SLACHTOFFERS HERDACHT BIJ URENCO
26 april 2016
Op het exacte moment van de ontploffing in de kerncentrale nr 4 van Tsjernobyl op 26 april 1986, 01.23
Oekraïense tijd, wordt wereldwijd de kernramp herdacht. Om 23.23 uur Nederlandse tijd (in de nacht van
25 op 26 april), herdenken bij de Urenco uraniumverrijkingsfabriek in Almelo ongeveer 30 mensen met een
minuut stilte de slachtoffers van de kernramp. Door mensen die in de jaren na 1986 in de buurt van
Tsjernobyl zijn geweest wordt verhaald wat ze daar aantroffen. Nog steeds is er een zone van 20 kilometer
te radioactief om te wonen en zijn zelfs tot in Zuid-Duitsland bijvoorbeeld paddenstoelen en wilde varkens
nog steeds te radioactief besmet voor consumptie.
Vóór de herdenking was er in een nabijgelegen Nivon-huis een informatieve bijeenkomst geweest, met
vertellingen en documentaires.
DEMONSTRATIE MAASTRICHT TEGEN TIHANGE
22 mei 2016
Ondanks het slechte weer, felle regenbuien teisteren de hele dag de
stad, demonstreren ruim 1000 mensen in Maastricht voor de sluiting
van de Belgische kerncentrales in Tihange (en Doel). In de
kerncentrale, zo’n 45 kilometer van Maastricht, vinden vaak storingen
plaats en in het reactorvat van Tihange 2 zijn, net als in dat van Doel3, duizenden kleine scheurtjes gevonden. De oppositie in ZuidLimburg tegen de Belgische kerncentrale neemt met elke nieuw
incident verder toe. Veel gemeentes stappen samen met het Duitse
Aken, naar de rechter om sluiting af te dwingen.
“BORSSELE’S SLOOP = ZEELANDS HOOP”
26 mei 2016
De kerncentrale Borssele leidt al enige tijd verlies voor eigenaar Delta.
Delta zegt dat het nog steeds het goedkoper is om de kerncentrale in
bedrijf te houden dan nu te sluiten en te ontmantelen. Het is, zeggen ze, alleen maar een kwestie van de
lage energieprijs, en die gaat wel weer aantrekken rond het jaar 2020. Milieuorganisaties denken daar
duidelijk anders over. Bij de aandeelhoudersvergadering van Delta in Middelburg, waar besloten moet
worden hoe verder met de kerncentrale, bieden Laka, Greenpeace, Wise, Stop Borssele, en anderen een
grote sloophamer aan met het advies om snel de kerncentrale in Borssele af te breken. Dat zou de verliezen
beperken en nog wat werkgelegenheid genereren. Delta verkeert door de verliezen van de kerncentrale in
zwaar weer, moet saneren en wil eigenlijk van de kerncentrale af. Maar verkopen lukt niet. Uiteindelijk
wordt de kerncentrale in een apart bedrijf ondergebracht, ook omdat Rijk ondanks herhaalde verzoeken,
geen geld in de kerncentrale wil steken.
HANDTEKENINGEN VOOR SLUITING DOEL
7 juni 2016
De SP in de Zeeuwse gemeente Reimerswaal biedt 1600 handtekeningen aan aan het gemeentebestuur. Ze
vinden dat de kerncentrale Doel, net over de grens, dicht moet en dat het gemeentebestuur dat duidelijker
moet nastreven en communiceren met de zuiderburen. De handtekeningen zijn vooral van bewoners van de
gemeente: “Dit is een boodschap van 20% van de stemgerechtigden” laat de SP dan ook weten. Ze maken
zich zorgen over de ‘krakkemikkige’ kerncentrale in Doel die vaak stilligt en waar in het reactorvat van een
van de reactoren duizenden kleine scheurtjes zijn ontdekt. “Deze bewoners en ook de SP Reimerswaal
willen niet in het rijtje Tsjernobyl, Fukushima en Sellafield terechtkomen.”
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