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GEEN ATOOMAFVAL 
IN DE ACHTERHOEK 

FIETSTOCHT 
15 & 16 APRIL 
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Fiets mee! Eén of beirle dagen. 
Neem paspoort en slaapzak mee. 
Start: vrijdag 15 apr i I 11.55 uur. 

·gemeentehuis Winterswijk 
Einde: zaterdag 16 april 19.00 uur. 
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~ 011]allisatie: Regio-overt~sisyr~~~ 





tief../.>iocfd. 
De fietstocht op IS en 16 april 
door de Achterhoek wordt gehouden 
om bekendheid te geven aan over
heideplannen om in de Achterhoek 
een ondergrondse zoutmijn aan te 
leggen die als afvalopslagplaats 
voor radio-aktief- en chemisch
afval moet gaan dienen. 
De plannen om radioaktief afval 
in zoutkoepels op te bergen zijn 
niet van gisteren of vandaag. In 
1976 werden er S plaatsen in het 
noorden van het land aangewezen voor 
mogelijke ondergrondse opslag. Na 
veel verzet werd daar in 1982 van 
afgezien. Nu ligt er een lijst met 
34 mogelijke opbergplaatsen in noord 
en oost Nederland. (zie ook elders 
in deze brochure). 
De kans dat er bij die 34 plaatsen 
ééntje zit die op provinciaal of ge
meentelijke nivo minder tegenwerking 
of zelfs medewerking aan opslag 
geeft is dus groter. De gemeente 
Lichtenvoorde bijvoorbeeld, wijst 
opslag van radioaktief afval op haar 
grondgebied niet bij voorbaat af. 

Om bekendheid aan en informatie over 
deze plannen te geven dus een fiets
tocht. Daarnaast is het een prach
tige tocht door het Achterhoekse 
landschap, waaruit eens te meer zal 
blijken dat het de moeite waard is 
deze streek zoveel mogelijk intakt 
te blijven houden. 

De tocht voert door een negental ge
meentes. Daarbij zijn alle gemeentes 
die een mogelijke opslagplek op hun 
grondgebied aangewezen hebben gekre-

"We moeten naar mijn mening, 
om onze critici tevreden te 
stellen, de één of andere 

methode van radio-aktief afval
lozing aanpakken, ongeacht of 

dit bevredigend is of 
ekonomisch" 

J'oor:.ilf('T John 1/il/ron hrt BriHt' uxt>n"ngJbUTt'QU nwr 
Aloomt'nugif'. 

gen: Ruurlo, Groenlo, Lichtenvoorde 
en Winterswijk. Verder worden er 
een aantal aangrenzende gemeentes 
bezocht, waaronder Vreden in West
Duitsland. 

Daar er een zo breed mogelijk verzet 
tegen de opslagplannen moet komen, 
vindt er in alle te bezoeken 
plaatsen een korte manifestatie 
plaats rond kernafvalvaten en worden 
er petities overhandigd aan alle ge
meenteraadsfrakties. In deze petitie 
zal hun gevraagd worden een duidelijk 
standpunt in te nemen tegen de zout
koepel plannen. 

~eh p . 
De totale lengte van de fietstocht 
is 89 kilometer. En dat voor twee 
dagen, dus dat moet te doen zijn. 
Voor de overnachting is er ruimte 
beschikbaar in Borculo; in het cul
tureel centrum 'Het Hof'. Daar zijn 
toiletten en een keuken waar koffie 
en thee gezet kan worden. Er zullen 
matten op de grond liggen, en ieder
een moet zelf een slaapzak meenemen. 
Koud zal het niet zijn en de over
nachting kost maar een paar gulden 
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per persoon. 

Vanuit Winterswijk gaat de tocht 
naar Vreden in West-Duitsland. Hier
voor dient men een paspoort bij 
zich te hebben. Voor diegenen die 
dat niet mee hebben genomen, is er 
een mogelijkheid om via een andere 
route rechtstreeks naar Eibergen te 
fietsen. 

Winterswijk is goed te bereiken per 
trein, de fiets kan daarin worden 
meegenomen. Vanuit Zutphen gaat er 
om 11.08 een trein die om 11.46 in 
Winterswijk is. Mooi op tijd dus. 
Vanuit Arnhem kun je de trein van 
10.32 nemen en dan ben je om 11.41 
in Winterswijk. 
Voor vervoer van bagage wordt tij
dens de fietstocht gezorgd, zodat je 
niet 2 dagen met een zwaar bepakte 
fiets hoeft te zeulen. 

welke plaats? 

vrijdag 15 april 
Winterswijk 
V reden 
Eibergen 
Neede 

zaterdag 16 april 
Borculo 
Ruurlo 
Groenlo 
Lichtenvoorde 
Aalten 

nterswijk 

11.00 
12.45 -
15.00 -
17.30-

9.30 
11.00 
13.00 -
14.45 -
16.15 -
19.00 -

12.00 uur*1 
13.45 uur 
17.00 uur 
18.30 uur 

10.30 
12.00 
14.00 
15.45 
17.15 
19.30 

uur 
uur 
uur 
uur 
uur *2 uur 

*1- Alle tijden zijn natuurlijk schattingen, al 
zal er wel op schema worden gereden. 
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*2- Tussen Aalten en Winterswijk gaan we één van 
de 40 hectare grote mogelijke lokaties be
zichtigen. 



Oe organisatie van deze tocht is in 
handen van het regio-overleg van 
Basisgroepen in Gelderland. Deze ba
sisgroepen richten zich voornamelijk 
tegen bewapening en milieu-vervui
ling- Daarbinnen heeft verzet tegen 
kernenergie en alles wat daarmee 
samenhangt een hoge prioriteit. 
Het secretariaat van deze fiets
tocht is te bereiken op tel. 08342-

Affiches, folders en deze 
brochures zijn ook te bestellen bij: 

Regio-overleg Fietstocht, 
H. Mulierlaan 11, 
7241 GA Lochem, 05730 -

geld 
De fi.etskaravaAn kost hehoorli jk 
veel geld. Met name publiciteits
materiaal en postzegels zijn grote 
bedragen. In totaal moet er ongeveer 
f 2500,- aan onkosten worden gedekt. 
Vandaar het verzoek om een bijdrage 
op giro 2272206 
t.n.v. St. 'Nooit Meer Tsjernobyl' 
Arnhem 

BETER VANDAAG AKTIEF 
DAN MORGEN RADIO-AKTIEF 
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GASSELTE '88 
P R 0 G R A M M A 

11.15 uur: officiële opening 

13.30 uur: demonstratieve wondeling door hel dorp 

16.00 uur: afsluiting d.m.v. gezamenlijke aktie 

Doorlopend programma van 11.00 tot 16.00 uur: 

podium met muziek, coborel en diverse spreke~l~..-.a..~::=t;;;:;;,~~ 

marktgebeuren van ongeveer 30 kromen 

kinderhoek met diverse oktiviteilen 

fietstocht vanaf het monifeslotieterrein, AKJif.lfUEIN 

over de zoutkoepels met onderweg een of twee afstop· 
punten waar inhoudelijke informatie geboden wordt 
{duur tocht: ± 1 uur I 

Bl1SKAAR7 EN 
De fietskaravan heeft als secundair doel aandacht 
voor de demonstratie in Gasselte, twee jaar na 
Tsjernobyl, op 23 april 1988. Hierboven zie je het 
programma en het adres van het secretariaat waar 
je posters en folders kunt bestellen. 

Secretariaat: 

........... Yalt 

9.00 tot 12.00 uur: 
fe•g•soes '••• hoes' 
Kerkstraat 

PS Gasselte 

•• ,. ...... .,, 3123570 
..... " • ...... stratle 
Gasselte 23 april 
Gasselter•liweeil 

Er gaan een aantal bussen vanuit Oost-Gelderland 
naar Gasselte. De buskaarten kosten f 12,50 per per
soon en kun je bestellen bij Eddy Grotenhuis, 
Nieuwstraat 20, Eibergen. Tel~ 05454 -
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H..i.lvt.ondtvt .een. acft.i..eA.g.~t.ond.-cvt.f..i.Jud ove~t lud oplvt.gvr. uan ~1 
/l.Cid.i..oald.i.rl.t a/.va.l. .in. z.oui.koe.pe../.4; CU. pl.ann.en., CU. poU- U1 
ti..ek, ck ~ tut ck ge.volgtut fl.ou.en.g.~t.On.t;Û UOO/t. Op.t~l.agf!l. 
ondtvtg.~t.ol'li:L6. e~~ 
f1aa.~t. e.fl/l..ót een. ouiVlZl.cht om. we.lk /l.Cid.i..oak:Li.e.t a/.va.l. lud ~ . 
gaat tut waalt dat uan.daan. komi.. . :'"' 

het atval. jaarlijkse afval uit ziekenhuizen, 
laboratoria, industrie en kerncen
trales (uitsluitend bedrijfsafval, 
dus zonder de brandstofstaven) stamt, 
wat de radioaktiviteit betreft, 
slechts 10 % uit ziekenhuizen. 

Bij een kerncentrale hebben we te 
maken met bedrijfsarval (filters, 
besmette kleding, e.d.) en met de 
uraniumbrandstofstaven. Het be: 
drijfsafval valt merendeels onder 
de noemer licht- en middelaktief, 
afgekort Lava en Mava. Het wordt nu 
bovengronds opgeslagen op het ter
rein van het Energie Centrum Neder
land in Petten. 
De brandstofstaven van de kerncen
trales Dodewaard en Borssele (15 ton 
per jaar) worden naar een buiten
landse opwerkingsfabriek gestuurd. 
Daar wordt het nog overgebleven ura
nium en het in de kerncentrale ge
vormde plutonium uit de brandstof
staven gehaald. Daarbij blijft 
licht-, middel- en hoogaktief afval 
achter, wat terug gestuurd zal wor
den naar Nederland vanaf 1992. Een 
deel van het hoogaktieve afval heet 
kernsplijtingsafval (KSA). Tijdens 
het bedrijf wordt de kerncentrale 
zelf ook radioaktief. De kerncentra
le zelf moet daarom na 20 á 25 jaar 
worden stilgelegd en op termijn af
gebroken (ontmanteld) worden. Naast 
het afval van de kerncentrales heb
ben we te maken met afval van zie
kenhuizen, laboratoria en industrie. 
Dit wordt nu ook bij Petten opgesla
gen. 
liet ligt in de bedoeling al dit af
val binnen een paar jaar niet meer 
in Petten maar bij Borssele boven
gronds op te slaan voor een periode 
van 50 tot 100 jaar. Daarna denkt de 
regering aan definitieve opslag in 
zoutkoepels. Soms wordt gezegd dat 
het radioaktief afval vooral van 
ziekenhuizen komt. Maar van het 

Het verschil tussen licht-, middel
en hoogaktief afval wordt niet ge
maakt door te letten op de aard van 
het gevaar, maar door aan de buiten
kant van een vat met afval metingen 
te verrichten. De straling van 
plutonium dringt niet door een 
vat heen en heet daarom lichtaktief, 
hoewel plutonium een uiterst gevaar
lijke stof is. Hét probleem van 
at~omafval wordt echter gevormd door 
de uraniumbrandstofstavE'n, de radio
aktiviteit daarvan is minstens 300 
keer zo hoog als de radioaktiviteit 
van bedrijfsafval. Om de stralings
giftigheid van de uraniumbrandstof 
te bepalen wordt er vaak een verge
lijking gemaakt met die van het 
uraniumerts waar de brandstof uit is 
gemaakt. Pas na 8 miljoen jaar wordt 
de stralingsgiftigheid van de brand
stof lager dan die van het erts. 
De jaarlijkse behoefte aan uranium 
van één kerncentrale veroorzaakt bij 
de winplaats 90.000 tot 350.000 ton 
radioaktief ertsafval. 

politu.k 
In 1976 heeft de regering vijf zout
koepels uitgekozen voor proefborin
gen en opslag van radioaktief afval, 
namelijk biJJOnstwedde, Anloo, Gas
selte, Schoonlo en Pieterburen. De 
proefboringen zijn niet doorgegaan 
vanwege het zeer brede· verzet van de 
plaatselijke bevolking. Tenslotte 
sprak de Tweede Kamer zich tegen die 
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proefboringen uit. 
Begin jaren tachtig bleek dat de 
plannen geen kans meer zouden maken. 
Daarom heeft de regering in 1983 de 
plannen herzien. Besloten werd een 
nieuwe adviescommissie in te stellen, 
OPLA geheten (OPberging te LAnd). In 
juni 1984 kwam deze commissie met 
een • VOOII./.>te.l. VOOII. een PII.OgJtQ111Jfl(l van 
ondeA.Zoek .i.n.zaû geologiAch.e opl..elt
g.i.n.g van II.O.d.i..oalcliet alva.l .i.n. NedeJt
Land*. Dit voorstel is uitgebreid 
besproken door de Tweede Kamer. In 
juni 1987 is het 2de tussenrapport 
van de OPLA uitgekomen. 

OPLA constateerde in het rapport van 
juni 1984 dat er voor zo'n 10 mil
joen gulden onderzoek werd verricht. 
Dit zou voortgezet en uitgebreid 
moeten worden in drie fasen. 
* Fase 1 is hoofdzakelijk labora-

toriumwerk. In deze fase moeten de 
verschillende opbergmogelijkheden 
hekeken worden: zowel zoutkoepels, 
-kussens als -lagen komen in aanmer
king; daarbij moet tevens gekeken 
worden naar opbergtechnieken als een 
mijn, diepe boorgaten vanaf het 
aardoppervlak en verschillende 
soorten stortholtes. Fase 1 moet 
leiden tot de keuze voor één com
binatie van opbergtechniek en op
bergmogelijkheid, dus bijvoorbeeld 
tot boorgat in zoutlaag of mijn in 
zoutkoepel. Die fase duurt 2 jaar en 
de onderzoekskosten bedragen f 17 
miljoen. 
* Fase 2. Daarin zouden vervolgens 

5 tot 10 proefboringen tot 500 meter 
diepte verricht moeten worden bij 2 
opbergplaatsen; deze fase duurt 2 
jaar en kost f 20 miljoen. 
* Fase 3 bestaat uit onderzoek op 

IOOfiGATININ CMINIIH CONCI" 
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één van die twee plaatsen. Er worden 
honderd proefboringen tot 500 meter 
diepte gepland, evenals proefborin
gen in het zout zelf; de tijdsduur 
is 10 jaar en de kosten zijn voor
alsnog onbekend. 
OPLA merkt nog op, dat voor het af
val van alleen Dodewaard en Borssele 
uit financiële overwegingen een com
binatie van boorgaten voor kern
splijtingsafval (KSA) en een stort
holte voor licht- en middelaktief 
(Lava en Mava) goede vooruitzichten 
biedt in vergelijking met een mijn. 

De regering heeft op 28 september 
1984 haar standpunt over het OPLA
rapport bepaald. Voorgesteld wordt 
fase 1 uit te voeren en na afloop 
daarvan een debat in de Kamer te 
houden. Wat betreft opslag van afval 
van uitsluitend de bestaande kern
centrales is de regering het niet 
eens met de OPLA. Volgens de rege
ring •v~ient het u4t ko4ienove~
weyingen mogelijk de voo~e.M om 
h.ei atval. van ie4taand.e keA.ncen~a
le4 tuiten Nede/Llund op te 8.eAg1!.11", 
indien er geen kerncentrales bij ko
men. In het kamerdebat werd de vraag 
gesteld hoe in de fasen J en 2 een 
keuze gemaakt kon worden. In ant
woord op deze vragen stelt de rege
ring: "Omdat zowel lagen, ku44en4 
al./.> koepe.h wo'lden I.Ji.4ch.ow.x:J. zou in 
te.i.te het gehele ge.Li..ed (noorden en 
oosten van Nederland) kunnen wo~en 
gekOAJ..eeAd. ( ••• ) é.en dettgel.i.jk 
p~og1WJ1111la zou vele. mUja'lden gul
d.en4 ko4Len en vele. t..i.en.taUen ja/Le/1 
kunnen du/LI!JI. llU oogpunt van doef
maLi.gh.eM van het ondeAzoek ü het 
nodi.g het ofllie/Lzoek u uch.ten op 
d4e .l.olc.a.ü..e-6 ot gd.i..eden, d4e op 8.a-
4i4 van de I.Ji.4ch.~ gegeven4 de 
D..e-!>Û!. VOO/LUilzich.ten f..i.jken te B..ie
den". Maar hoe wordt dit bepaald? En 
waarom worden in fase 2 slechts op 
2 en niet op 3 of 5 plaatsen proef
boringen uitgevoerd? Deze vragen 
zijn nog steeds niet beantwoord. 
Ook werd kritiek geleverd op het 
feit, dat de regering steeds maar 
beweert dat in andere landen een 
aanvaardbare oplossing is gevonden 
voor opslag van kernafval en dat een 
dergelijke oplossing derhalve ook 

in Nederland verwacht kan worden: in 
het buitenland schiet men namelijk 
nauwelijks op en ontmoet men steeds 
nieuwe hindernissen. Een ander punt 
van kritiek betreft de kosten: nu 
wordt weliswaar geld opzij gelegd 
om de opslag later te kunnen beta
len, maar de kans is levensgroot 
aanwezig dat toekomstige generaties 
alsnog geld zullen moeten uittrekken 
omdat er te weinig geld opzij is ge
legd. Bovendien is er een beperking 
van de wettelijke aansprakelijkheid 
in geval er een ongeluk met de op
slag gebeurt. Zijlstra van de PvdA 
hierover: "De /Lege/Ling tewee/Lt dat 
op-!>l.ag in zout veilig ..i.-6. .41.4 dat 
wa~ ü, dan zou de /Lege/Ling geen 
iezt.raaJZ moeten h.eM .. en tegen een on
t.epe~te aan-!>pJZakefijkh.eid IJOOJ! h.et 
geval eJZ toch een ongeluk gdeuJZt, 
ZOI<Je-l in de pe.JZiode dat de mijn in 
t.ed~.i.Jt 1.4 al4 in de pe/L.i.ode da~
na". Een motie van de PvdA voor on
beperkte aansprakelijkheid werd 
echter verworpen. 

De Kamer ging akkoord (de regerin~s
partijen CDA en VVD stemden voor) 
met het OPLA-onderzoek. 

i.J.v.,-t>eJVtappo.td '87 
Op 12 juni 1987, met een jaar ver
traging, is het tweede tussenrapport 
van OPLA verschenen. De kosten van 
fase 1 worden nu op f 27 miljoen be
groot; een stijging met f 10 miljoen 
derhalve. 
Fase 1 bestaat uit 20 deelstudies op 
het gebied van veiligheid, geologie, 
hydrologie, stralingsschade en mijn
bouwtechnieken. In het tussenrapport 
wordt de stand van zaken bij de 
deelstudies weergegeven. Van belang 
zijn de veiligheidsstudies. De op
berging heeft als doel: "Rei atval 
dient van de men4 en zijn ~tomge
ving u wo'lden gÜ4o~ zolang 
dit i.i.j Ve/L4p/LeMing nog onaanvaa~
B.a/Le /L44..i.co'4 opleVe/Ll". Maar wat is 
onaanvaardbaar en wie bepaalt dat? 
In de veiligheidsstudie wordt nage
gaan welke gevolgen voor mens en 
milieu kunnen optreden bij opslag in 
zout. • In het Lijzonde/L wo~ B.e./Le-
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kend tot UJei.ke -óûw..li.ng/X:J.Mi.-ó dil 
voolt de. f/UUlt.e.n ( .i.n de. toekotMt) zou 
kunnen .bt.i.de.n•. De mens is dus de 
maat voor berekeningen. Uit het tus
senrapport blijkt, dat het niet mee 
zal vallen de stralingsdosis te be
rekenen. Herhaaldelijk wordt gesteld 
dat er te weinig informatie is over 
de diepe ondergrond en dat onder
zoekstechnieken vanaf het aardopper
vlak enige kennis verschaffen over 
de interne structuur van een zout
laag of -kussen, maar niet over die 
van een zoutkoepel. Elke pagina is 
een pleidooi om nu, na meer dan 10 
jaar wachten, eindelijk over te gaan 
tot proefboringen. 
Hoe denkt OPLA te kunnen besluiten 
waar er proefboringen plaats zouden 
moeten vinden? Er zou immers een 
voorstel moeten komen voor een keuze 
voor twee lokaties. Hierover is 
niets concreets te vinden in het 
tussenrapport. Wel wordt vermeld dat 
er gewerkt wordt aan keuze-overwe
gingen, maar daar wordt verder niet 
op ingegaan. De keuze is nu nog in
gewikkelder geworden nu de regering 
heeft gesteld na 1988 te zullen be
slissen over de eventuele bouw van 
nieuwe kerncentrales. OPLA zal in de 
eerste helft van 1988 fase 1 afron
den. Daarom zal OPLA rekening moeten 
houden met zowel een situatie zonder 
nieuwe kerncentrales (dus afval bij
voorbeeld naar het buitenland of in 
diepe boorgaten in zoutlagen) en met 
nieuwe kerncentrales (bijv. opslag 
in mijn). In het tussenrapport komen 
vele mogelijk geachte zoutvoorkomens 
in het noorden en oosten voor. 

De OPLA-studie berekent de stra
lingsbelasting door opslag van afval. 
Deze belasting wordt vergeleken met 
een norm en aldus wordt vastgesteld 
of de belasting aanvaardbaar is of 
niet. Er is dus een norm nodig. door 
de regering het •~tadiologit.che nolt
me.nt.tel-óel• genoemd. De diskussie 
over normen is niet nieuw. Al in '77 
was er een lijst van criteria, waar
aan zoutkoepels moeten voldoen om 
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geschikt te zijn voor opslag van 
kernafval. In 1978 heeft de Tweede 
Kamer een CDA-motie aangenomen, 
waarin gevraagd wordt om verduide
lijking van die criteria. Die nieuwe 
criteria werden in 1979 gepubliceerd. 
Ze riepen nieuwe vragen op, die aan 
de orde kwamen op de controversezit
tingen over opslag van atoomafval 
tijdens de Brede Maatschappelijke 
Diskussie. Van Mootfrans van de 
Rijksgeologische Dienst stelde toen, 
dat op grond van die criteria alle 
zoutkoepels afgekeurd zouden moeten 
worden. Eén van die criteria houdt 
namelijk in dat er de laatste 20 
miljoen jaar geen enkele beweging 
meer mag zijn geweest in de zout
koepels. En daar voldoet geen enkele 
zoutkoepel aan. 
Men zou hebben kunnen verwachten dat 
de diskussie over opslag in zoutkoe
pels daarmee afgesloten kon worden. 
Maar nee, de regering zag dat anders. 
In februari '85 stelden de ministers 
Van Aardenne en Winsemius, dat de 
criteria niet doelmatig waren. Er 
zouden nieuwe criteria, het zoge
naamde "radiologisch normenstelsel", 
moeten komen. Deze criteria zouden 
tijdens fase 1 van OPLA vastgesteld 
moeten worden. In fase 1 moeten na
melijk keuzes gemaakt worden en daar 
voor zijn criteria nodig. Het gevaar 
is groot dat de criteria worden bij
gesteld aan de hand van de keuzes 
die men wil maken. Ook zullen de 
criteria ontegenzeggelijk een ver
soepeling inhouden, omdat immers 
volgens de oude criteria alle zout
koepels afvielen. Een voorstel om 
eerst de criteria te formuleren en 
pas daarna een besluit te nemen over 
het OPLA-onderzoeksprogramma, werd 
door het CDA en VVD afgewezen. 

ve/.JLi.ng lo veng/Loru:i.6 
Het opbergen van atoomafval in zout 
is met de huidige technieken moge
lijk. Dat stelt de onderneming Van 
Hattum en Blankevoort (een dochter
onderneming van Volker Stevin) in 
een nota die onlangs is verschenen. 
De nota is één van de 20 deelstudies 
van de OPLA-groep. Berekend wordt, 
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dat de opslag minstens een half mil
jard en maximaal 1,6 miljard gaat 
kosten. De kosten hangen af van de 
vraag of er nieuwe kerncentrales bij 
komen of niet •• 

lwrie ' 

Hieronder wordt weergegeven wat er 
bij opslag in een zoutkoepel alle
maal boven de grond zal gaan gebeur
en. Het begint al bij de proef
boringen: "liet z.~ellkûvvt.ei.n d.i.ent 
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01.1e11 een ''e11ha11de ,,reg Re11.eikRaa11. i.e 
zijn". l>us er wordt eerst een ver
harde weg aangelegd en daarna gaat 
men boren. Bij opslag onder de grond 
is boven de grond een terrein van 40 
hectare nodig. De schachten en de 
daarbij behorende bedrijfsgebouwen 
worden bij voorkeur in het centrum 
van de koepel geplaatst. Dus stel 
je voor: de top van de koepel bij 
Gasselte ligt onder bossen. Voor de 
opslag van atoomafval wordt er ge
kapt om een terrein van 40 hectare 
vrij te maken. Op het opslagterrein 
moeten goede weg- en spoorwegvoor
zieningen komen (worden de spoorwe
gen hier speciaal voor aangelegd?), 
"a/vaf.t.Aan 1po11..ien kunnen het. mel één 
o/. m.eell..de~~..e h.fzkken omheinde B.edA.i.}/..6-
ie~~..ll.ein €.e11..ei.ken via een 1lui.!> op de 
plaat.!> waa11 de poll.ii.e11. zit". Er ko
men aparte gebouwen voor tussenop
slag van de verschillende soorten 
radioaktief afval. Er zijn gebouwen 
nodig voor de behandeling van atoom
afval, o.a. in afgeschermde ruimtes. 
Ook komen er kantoren voor de stra
lingsdienst, EHBO en een kantine. In 
een speciaal gebouw zal mogelijk be
smet water behandeld worden. Aparte 
aandacht verdient de loods voor de 
tijdelijke opslag van zout. Immers, 
er wordt bij de aanleg van de mijn 
zout uit de koepel weggehaald. Daar
na gaat het atoomafval er in. Omdat 
dit atoomafval niet de hele zout
koepel vult, moet een deel van het 
zout er weer in (wat er met de rest 
van het zout gebeurd is onbekend). 
In de nota staat vermeld hoeveel 
zout er in de loods opgeslagen moet 
worden om later als navulmateriaal 
te kunnen dienen. Het gaat om 
322.650 kubieke meter. Dit is het 
volume van 6 voetbalvelden op een 
rij, met een hoogte van 10 meter. 
het wordt een loods van 600 meter 
lang, 50 meter breed en 10 meter 
hoog. 
In de omgeving van de gebouwen en 
loodsen komen ook nog een schakel
en transformatorstation. Voor een 
noodcentrale wordt ook gezorgd. 
Binnen de afrastering komt een lan
dingsplaats voor helikopters. Bij 
de ingang van het terrein wil men 
naast parkeerplaatsen ook een gara-
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ge voor brandweer en ambulance. Het 
bedrijfsterrein wordt van de buiten
wereld afgeschermd door een omhei
ning die 's nachts verlicht kan wor
den. Dit in het kader van de "doel
m.u.Uge Uvvu!.~.in.g". Er komen 
camera's die waar kunnen nemen wat 
er buiten de hekken gebeurt, terwijl 
langs de omheining gesurveilleerd 
wordt. 

Opslag van atoomafval onder de grond 
betekent derhalve ook een vesting 
boven de grond, en aangezien alle 
Riogelijke lokaties in landelijke ge
bieden liggen, een enorme verstoring 
van de rustieke omgeving. 

Het moge duidelijk zijn: opslag van 
kernafval in zoutkoepels is onaan
vaardbaar. Opslag van kernafval waar 
dan ook en hoe dan ook is onaan
vaardbaar, zolang de produktie ervan 
dagelijks doorgaat. Als de kerncen
trales dicht zijn, kunnen we na gaan 
denken hoe we het beste de komende 
duizenden jaren het afval op kunnen 
slaan. 

Daarom: 

GEEN AFVALOPSLAG; STOP KERNENERGIE! 
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