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Na eerst een noodtoestand (art. 220 van 
de C)emeent ewet) In Dodewaard '81 Is 
het parool van onze wetsdienaars gewor
den - ''Nood breekt wetten". 
Bij elke grote ME - aktie wordt nu 
de noodtoestand uitgeroepen om zonder 
allerlel jur idische poespas meneen 
te kunnen arrest eren en mishandelen. 
Op de ZeediJk In Amsterdam is zelfs 
een permanente noodtoestand uitgeroepen 
lede reen kan daar worden aangehouden 
en gefouilleerd waardoor de drugshandel 
zich ongrijpbaar over de hele stad 
verspreid heeft. 
Oe noodtoestand In Amelisweerd gaf 
ook weer aanlelding tol grove mishande
ling van mensen en bomen. De laatste 
noodtoestand In Amsterdam (de Luyk
ontruimlng, art. 219 en 220 van de 
gemeentewet) bracht zeer duidelijk 
aan het licht hoe willekeurig en blind 
het geweld van de kant van de overheid 
zich tot ledereen die In de buurt is 
uitstrekt. Oe noodtoestand kan dus 
beschoowd worden als terreur tegen 
burgers , oftewet de razernij van de 
buiten de wet geplaatsten. 
Volgens een NIPO-opiniepeiling was 
meer dan 50% van de Nederlandse 
bevolking he t eens met het politiegeweld 
na de Luyk-ontruiming in A'dam, maar 
ja, dat zegt niet veel want meer dan 
90% van de Turken is het eens met 
de nieuwe grondwet. 
Oe gameanteraad van Den Helder 
heeft tegen een nieuw transport van 
nukleair afl.al over haar grondgebied 
9eetemd 21 ... 12. Nu is de overheid 
serieuze poglnçen ean het doen om te 
komen tot een 'tijdelijke' opslag op 
het land biJ Moerdijk of in Drente 
vlak bij Gasselte, de zoutmijnen waar 
ze het afvel permanent willen storten. 
De enige manier om dit te voorkomen 
is sluiti ng van de bronnen - kerncentrales 
en onderzoekscentra, maa.r ja, de overheid 
is eigenwijs en geld is nog steeds belang
rijker dan mensen. Toch hebben de 
anti-dumpingsakties ven de AKB enGreen
paace resultaat gehad - de publieke 
opinie la weer een hele tijd betrokken 
geweest bij de afvaldumping. Echter 
de dumpingskrant die een zeer duidelijke 
ondersteunende rol gespeeld heeft bij 
de akties (25 000 exemplaren In de 
Kop van Noord-Holland) kampt nog 
steeds met een (gedaald) tekort van 
700 gulden. Trek Hens over de rooie 
giro no - 2797270 tnv Hans de JonC)e A 'dam 
ovv Oumplngskrant. 
AFVAL - Een dee l van de krant wordt 
nu C)eSChreven en opgemaakt In Utrecht. 
Oit kan natuurlijk ook in ander·e plaatsen. 
Op onze oproep voor nieuwe medewerkers 
hebben enkele mensen gereageerd 
w.o. een korrespondente voor het 
Noorden, maar we kunnen n09 steeds 
mensen gebruikan. 

Vanaf januari • 83 wordt er een an
der abonn_"tenaysteem inC]Bvoerd: 
ve gaan dan over op jaarabbonementen-

op dit _""r; wordt er hard gewerkt 
aan een dial<uasie-veel<end voor de 
basi&qroepen waar de structuur en 
aktleplannen voor het volgende jaar 
besproken qa.an worden. In bet volgen
de nWID8r hiero""r meer. 
op dit m<Dent woZ<San er in steden 
druk gepraat over nieuwa ·al<tieplan
nen, zoals oen nieuwe dodewaard-ak
tie,atoomatroaoaktiea ,direkte altties 
te<Jen ken~wapena etc. OOk hiervoor 
aandacht in het komende n.-r. 

STOPKONTRAKT 

Bij deze AFVAL zit een nummer van 
'STOPKONTRAKT' - een nieuw krantje 
binnen da antlkernenergiebewegi ng. 
In eerste Instantie hopen we iedereen 
die meedoet aan Cleatoomstroomakties, 
die dus moeilijker betaalt of weiger·t, 
ermee te baralken. Het gaat daarbij 
met name om mensen die nog ')een 

kontakt met een plaatselijke groep 
hebban. Z,o kunnen we regelmatl~ wat 
laten horen van de aktiea, n1euwe 

niet uitstellen, maar wel zegde de.------------------
rechter toe dat de klachten tijdens DODEWAARD 

ldaefn doorgeven om de elekt~icltelta
bedrljven onder druk te houden, en 
we kunnen ook bekendmaken hoe de 
verschillende bedrijven reageren. 
Stopkontrakt la dus niet a lleen voor 
de AKB'era, maar richt zich juist ook 
op de grote groep mensen die daar 
net omheen zitten, tegen kernenergie 
zijn, maar zelf niet in een komttee 
zitten. Oaorom staan er ook in ieder 
Stopkontrakt wel wat tot aktie motiverende 
berichtjes - Informatie over ongelukken 
die weinig bekend zijn, over de gevaren 
van ke rnenergie etc. 
Dit wordt allemaal in een gemakkelijk 
leesbaar jaaje gestoken - weinig tekst. 
Met deze tekst wordt gaprobeert direkt 
de kern te raken. Zo kan een steeds 
breder publiek aangesproken worden. 
Dat la nodig, want de AKS moet steeds 
verbreed worden met nieuwe mensen. 
Abonnementen lopen In principe via de 
aktieve atoomstroomgroepen. Is er 
In een plaats niet zo'n g roep, dan 
kan men postabonnee worden. Het 
doel hiervan la dat groepen een sympati
santenkring om zich heen kunnen cpbau
bouwen met Stopkontrakt als kontaktblad. 
Stopkontrakt verschijnt 4x per jaar. 
De minimale kostprijs Is /4.- per jaar. 
Steunabonnementen van /10.- zijn 
natuurlijk zeer welkom. Giro 1551111 
tnv 'Geen Kernenergie Nou' Utrecht ovv 
"Abonnement Stopkontrekt". (De bijgeslo
ten rijksdaalderstickera z ijn tegen 
kostprijs af te neme.n via Strohalm, 
tel 0)0-)1A)1Al 

PROCES 
Op dinsdag 2 november Is 
de eerste Lltting van het 
hoger beroep van 10 Dodewaard
demons tranten geweest. 

Dinsdag 9 november volgde de tweede 
zitting,met dire.kt daarop de derde. 
Wannaar de W.Upraalc van het hof 
volgt 1s mij op dit ..,_nt nog niet 
duidelljk. 

2 NOVEMBER 
Alhoewel er minder bekendheld wa• 
gegeven aan dit hoC)er beroep, was 
het aantal mensen uit basisgroepen 
')een tegenvaller. Zeker zo'n 60 meneen 
waren aanwezig 's morgens bij de 
aanvang van de zitting. In de mlddag 
waren het e r over de 100. 's Avonds 
was e r een demonstratie van ruim 
100 mensen door Arnhem voor vrijspraak 
van de arrestanten en de AKB. 
Het proces zelf was minder interessant 
(Een soort déja vu - heb Ik dit al eens 
eerder meegemaakt?). Opnieuw benadruk
ten de arrealanten het politieke karakter 
van hun a rrestatie. Niet zij, maar 
Coldberg, Feylbrief, van Thijn, de 
Rulter en al die M E 'ers moesten 
terechtstaan. Oe arrestanten openden 
hety proces den ook met een verklaring 
waarin zij aangaven dat het de overheld 
alleen maar te doen was om de AKB te 
kriminallseren met behulp van fascisten. 
Hetgeen de arrestanten ten taste wordt 
gelegd kan alleen gezien worden In 
het kader van het protest tegen kernener
gie en het alomvertegcenwoordlgde 
overheldageweld. 
Ook nu was er juridisch getouwtrek 
over de vorm van het proces. Mochten 
Goldberg en Feylbrief opnieuw verschijnen 
of niet? Het OM vond dat alle benodigde 
gegevens konden worden verkregen 
uit het debat in de tweede kamer, 
regering en gemeenteraad van Dodewaard. 
Tegelijkertijd werd een schrijfsel van 
een juridisch persoon voorgelezen waaruit 
te halan was (vrij vertaald) dat niet 
ledere mafkees zomaa.r hoge(re) gezags
dragers a.d. voor de rechtbank kan 
slepen. 

het proces gehoord zouden worden 
omdat hij moest toegeven dat dezemoge
lijk de omstandigheden waarin de arresta
ties plaatavonden hadden kunnen beïnvloe
den. 
Zowel Goldberg als Feylbrief moeaten 
weer deelnemen aan de show. Maar 
net alt vorig jaar hoegelen zij het meren
deel van de aan hen gestelde vragen 
niet te beantwoorden. Kortom de meeat 
essentiële politieke vragen vallen etbul
len. Misschien had de verdediging 
tljdeno het proces van vorig jaar niet 
moeten toestemmen dat alleen een 
deel van de vragen, goedgekeurd door 
de rechtbank, C)eVraagd mochten worden. 
Er bleef dan toch nog een kana dat een 
deel van de vragen als irrelevant zouden 
worden beschouwd, of dat Goldberg 
en Feylbrlef niet voor het front van 
de publieke tribune en pers op hoefden 
te drawn.Ma&r 1n dit Bo9ttr Beroep 
wu de keus die de preaident lilOUt 
aal<en hJ.erdoor W8l heel gemakl<elijk. 
De ondervraging van de echte schuldigen 
le varde niet veel nieuws op. Beldan 
hadden zij zich goed op de hoogte 
gesteld van het CS - gas. Beter dan 
vorig jaar. Van een doelbewust gebruik 
was geen sprake en het beleid van 
de platte petten was er echt op gericht 
geweest om al die duizenden demonstran
ten met hun bouwmat.erlalen tegen 
te houden, en hen het bouwmateriaal 
te ontfutselen. HIJ had geen enkel 
begrip ervoor dat de demonstranten 
misschien dachten dat de platte pelten 
z ich alleen pro forma opstelden en 
dat de overheid zich er meer bij neerC)e
tegd had. Goldberg wilde zo nu en 
dan wel een vraag meer beantwoorden 
dan hij hoefde ( repressieve tolerantie?), 
zo wilde hij ook wel antwoorden op 
een vraag van één van de arrestanten 
of hij en hoe hij weer zou optreden 
bij eeen volgende Dodewaard-demonstratie. 
Maar de rechter was sneller en seinde 
dat het waarschijnlijk niet zo verstandig 
voor hem was hierop t e antwoorden. 
Het proces en de demonstratie hebben 
wel wat (positieve?) stukjes in de krant 
OP9eleverd en het la de moeite waard 
om ook op de rest van de zittingen 
te komen. In dil proces Is de publieke 
opinie meer dan alleen een ateun In 
de rug van de arrestanten. Oe publieke 
tribune C)eeft in dit proces het duidelijkst 
weer dat het om een politiek proeet gaat 
Dat niet (alleen) de arrestanten tercht
ataan, maar dat de AKB wordt gekrlmlna
llseerd. Dit verduidelijkt ook waarom 
naast de bekende cao - belangstell ing, 
ook de perketwachters tot de aanvel 
zijn overgegaan. ZIJ wilden optreden 
tegen het rumoer en schelden vanaf 
de tribune op de onkreukbare lieden 
als Goldberg en Feylbrlef. Ontruimen 
die troep Is hun parool. 
Het Is daarom goed om te komen naar 
al die zittingen en de uitspraak van 
het proces (hoe slaapverwekkend Clan 
ook), om zo te onderstrepen dat het 
om een polltiek proces gaat en dat 
niet alleen 20 arrestanten terechtstaan, 
maar dat dit onderdeel ia ven een 
merglnallserlngsstrategle van de overheld 
tegen de Anti Kernenergie Beweging: 

9 NOVEMBER 

oe mHr grimml.ge stellllll1.nq waarin 
hot hoger beroep zich aankondig<IO 
te vervolgen bleek op 9 nove~r. 
oe preaident liet nu sterker zijn 
atkeudnCJBn blijken en ooi< de otfi
cier van Juatitle zag zijn kana 
achoon 010 de advocat en zo veel moge
U jk te hinderen. 
Hoe vreead dit soort processen gaan 
blijkt wel uit het blijkbaar toege
atene benad vat onder ede ataan<IO 
HE-era hadden aet andere ME-en • 
oe v.rklazinqen van de MB-en wa.ren 
bi jv op het punt van het gebruik van 
apuitbusj"" zo t:.egenst:ri jdig & t de 
advocaten C]Btuigende ME-ers van 
meineed beschuldigden. 

r red 

ATOOMSTAAT 

Een ander punt was dat de verdediging 
alsnog een onderzoek wilde naar de 
schandelijke mishandeling van de arrestan
ten tljdeno en na de arrestatie. Een 
dergelijk onderzoek was toegezegd 
door het OM, maar had nooit plaatsge
vonden. Ziedaar, een probleem, want 
dit kon een goede reden zijn voor 
de arrestanten om uitstel van het proces 
aan te vragen - in ieder C)eval totdat 
het onderzoek zou hebben plaatsgevonden. 
Beide C)etchllpunten {wel of ')een Goldberg 
en onderzoek DM) resuteerden In aan
vragen tot achoralng. Echter het onderzoek 
naar de mishandelli'1Qen zou het proces 

Ir. J.H. 88ldcer bij afecheid van Armemee 
lnetellingmJ 'Aia '-el Nederland z.ou 
zijn 9e<>r981~d eJa de elektriciteit. 
voorziening zou het In Nederland beter 
gun'. 

Naar aanleidi.ng van bet 
p~sterkamp is er weer een o
verleg op gang gekomen van ba
sisgroepen die werkeli jk terug 
willen naar Dodewaard. 
In middels zijn er al twee o
verleggen geweest waar Rotter
dam,Utrecht,Nijmegen,Tiel en 
Den Raag en anderen aanwezig 
waren . Mede door de afgang van 
Dodewaard '81 en de daaruit 
voor vele mensen voortkomende 
evoluerende apathie zijn er 
uit deze twee overleggen de 
volgende konkluales getrokken: 
De komende aktie heeft de 
meeste kans van slagen ala het 
tentenkamp een voor ons goede 
plaats heeft en de juridiese 
omstandigheden zo gunstig mo
gelijk zijn. 
Het eventuele tentenkamp zal 
goed bewaakt moeten worden en 
er zal een goed voorbereide 
verdedigin~ moeten zijn tegen 
rechtse knokkers, zodat we 
niet meer gedwongen w~rden om 
onze aktie voortijdig te be• 
eindigen: 
Het tentenkamp kan nat uurlijk 
weer gebruikt worden voor de 
ons welbekende manifestaties 
en tentoonstellingen etc. 
Het tijdstip van de aktie 
l ijkt ons het beste rond de 
lente of zomer '83 en kan meer 
dere dagen gevoerd worden. 
De aktie is bet meest bedrei
gende en effektief als ver
scbeidene groepen hun eigen 
voorbere ide prikakties, sa
botages e.d. uitvoeren.{be
denk maar wat). 
om het nieuwe overleg te ver
breden om verder te werken 
aan de nieuwe Dodewaardaktie 
roepen we iedereen op om 
ideeën,reakties e .d. te le
veren op de landelijke verga
dering op: 
ZONi>AG 21 NOVElolBER 
RASA PAUWSTRAAT 13e UTRECHT. 
AANVANG : 13,00 

Br1Jc, Den Haag . 

tol OI f red 

ABOHHBJIIBNTBH 

Zestien gulden voor 8 nummers, 
twinlfg gulden voor een staunabonnement. 
Per 1 januari 1983 goot een jaar
oboMement in (/24.- par 12 lW/Timers, 
s teunobonnement /30. -# 
C1RO 4298242 Stichting AFVAL. 

portbu$ 1053 
1000 BB Amsterdam 

Redok11e AFVAL.: 
postbus 1053 
1000 BB Amsterdam 
tele(ooru Frlts: 

Fred: 
Hons: 

Mensen die oon dit lW/Timer hebben 
meegewerlrt: 
Mlrjam 
Hons 
Fred 
Frlts 
ArfaMe 
Ferdl 
lvonne 
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verdediging van het stuk bos VQn 

Amelieweerd waardoor rijkeweg 27 moet 
komen te lopen is inmiddels een ach
terhaalde zaak . Op cle in het vorige 
nummer van Atval beschreven ontrui
ming volgden er nog twee , de ~en nog 
&rover dan de andere. 
Tijdens de tweede ontruiMina heeft 
een groep mensen een ll'lenselijke bl ok
kade opgeworpen. Een kordon ME-ers 
l iep op due groep zittende mMsen in 
. Plotseling week dit kordon ui teen , 
en stormden vier paarden 1n galop op 
de blokkade in. Wonder boven wonder 
viel hierbij slechte Mn gewonde. De 
poll tie ontkende dit gebeuren aanvan
kelijk. Ondanks foto's en getuigen 
bleef de poli tie slechts 

NO't': • 
6én ruiter de macht over z.ijn paard 
verl-oren was door een tegen zijn helm_ 
gegooide eteen. In een gemeentelijke 
kommissievergadering werd hoofdkommi
saris van Doesburg t.g.v. het door 
ons aangedragen ·bewljsmateriaa1 ge
dwon.aen t:oe te aeven Oat hun ve.rk.l.
r-ing een 1 eugan waa. "D1: koawandant 
heeft zi ch laten gaan. Hij is in deze 
uiteraard niet volaens het beleids
plan te werk gegaan, maar een korri
gerend gesprek heeft inmiddels plaats 
se-vonden." e.n daarmee was blijkbaar 
ook voor de kommissie de kous af. 
De laatste ontr"'lming vond plaats op 
vrijdag 24 aep tember. Het bos en de 
omgeving hiervan was door de burge
meester tot spergebied verklaard. Het 
was blijkbaar nodig om de meest fun
damentele rechten die Nederlanders 
op te schorten om een onnodi& stuk 
rijksweg mogelijk te !Daken. 
Er staan verdedigingagroepen op twee 
învalsweaen naar het boa. Wanneer de 
ME eenmaal komt zijn deze mensen nie~ 
opgewassen tegen 650 man M&. Al snel 
ie he t bosgedeelte waar alles 011 

draait geheel omsingeld door HE-<>rs, 
ze komen van alle kanten naar het 
kamp. waar ee-n grote groep mensen on
ge wapendop de arond zit. Zonder enige 
waarschuwing wordt ongekend hard op 
deze mensen ingehakt. Oe bosbezetters 
worden van de ene ME-1 ini e naar d.é 
andere gedreven. waarbij de ME in het 
wilde weg rake klappen uitdeelt en 
veel gewonden nog eens oaschopt. 
Uiteindelij k wordt <Ie hele groep bos
verdedigers gedwongen tot een uitput
tingsloop , opaedreven door liK-kordons 
. ~wonden die nauwelijks meer kunnen 
worden met de wapenstok in de rug ae
dwongen door te lopen. Buiten het bos 
aangekomen was het blijkbaar nog niet 
a,enoeg geweest, . de- mensen werden tot 
in de stad toe ach tervolgel. 
Ten tijde van de on truirol na zou er 
een kort geding plaats vinden, waarin 
het kappen van het bos zou worden aan 
-gevochten op arond van het fel t dat 
er hiertegen nog een aantal procedu
rolJ l open. Oit kort geding werd u1 t
aeateld tot dJe middag 14.00 uur ,ken-

nelJ. j k met de bedoelina 0111 dit kort
geding te omzeilen . Op hét moment dat 
de landsadvokaat de minister bel t ,om 
te vragen of het kappen kan worden op 
-geschort in afwachting van de uit
spraak, blijkt het bos al geheel te 
z ijn gekapt. Het op deze wijze buiten 
spel zetten van de normal e 11demokrati 
-ache" rechtegang blijkt zelfs vol
doende om sOIMLige verstokte parl emen
taristen aan het twijfelen te brengen 
. De verontwaardiging over alles wat 
er die dag gebeurd is slaat nu om i n 
woede. Een paar duizend mensen demon
atraren 's avonds in d~ binnenstad om 
hun ongenoegen te laten blijken over 
het overheidsgeweld. Er vinden ver
schillende scherrautsellngen cnet de ME 
plaats, waarbij <le~e l aatste volledig 
de kluts kwijt raken en èr zelfs toe 
over gaan ter-rassen met achtel oze ca
f~-be.zoekers "schoon t·e vegen••. z.oa.ls 
dat heet in hun t.eminologie . 
Het is dui delijk dat met het kappen 
van het trac~ de strijd tegen de weg 
nog niet ten einde is. Oe "'vri enden 
en vriendinnen van Amellsweerd" en 
allen die daamee solidair zijn gaan 
door met de stri Jd tegen de weg. De 
gemeente lijkt dit maar al te goed te 
weten. Bij het gemeenteraadsdebatm, 
waar burgemeester Vos ter diskussie 
zou staan werden slechts zeer Yel nis 
mensen tot de publieke- tribune toe-ge
l aten. Iedereen die naar binnen wilde 
werd verder gefoui lleerd. Voor het be 
-gin van deze vergadering was het bor 
-des van het stadhuis geheel beschil-
derd met bomen. JUs doodgravers ultge 
-<loste aktievoerders droegen een se
kapte bo.om de hal van het stadhuis in 
. Ondanks al het verzet en de woede 

werd het bele.t.d toeh goedgekeurd. 

DB STRIJD GAAT DOOR 

Rijksweg 27 moet er niet komen.Het 
LAX gaat door met akties.Elke> zat~ 
dag staat er .,.,n stand aan de OUde 
Gracht.I&d.ere maandaqavond is er 
tstfla vu.t9c1de.x'Lug. 
0. org•n1 .. t1e•truktuur van voor 
de bOabez:etti..ng, met alle.rlei 
taakgroepen bestaat nog steeds. 
Door de foteqroep is er Mn foto
boelt met fob' s van de aktie' s in 
en <111 het bos. (bij dit artikel 
zijn dlvers<> foto's en illustra
ties van dat fotoboek oP9encmen-

'olo1 Hans 
het boek 1s in "de betere boekhan
dal" verl<rijqbaar.) 
verder is het journalistenkollek
tief Utrecht bezig met een boek 
en een film over de aktie • 
oe bedoeling is dat deze film ook 
kan worden gehuurd. 
ZOndag 24 oktober is er ook een 
benefietfeest (bosrestival.) gehouden 
in het NV•huis om de aktie-kas weer 
aan te vullen. 
Vrijdag 22 oktober is er een hoor
zitting qeweest van de RaAd van Sta
te in verband ...,t onze schoraings
verzoeken van de bouwvergunning, bang
ende de beide procadure' a bij de 
Raad van State.Deze verzoeken ~ijn 

een bruq beZet in 
rijksweg in aanbouw. 

3 

niet inqewilligd ondanks het feit 
dat de argumenten van Rijkswater
staat het steeds t .egen de onze moes.
ten afleggen. 
E.en en ander maakt hot a.lleen maar 
noodzakelijker akties tegen de aan
leg van de weg te blijven voeren. 
Op 4 november, de dag waarop de af
wijzing van het schorsing"""rzoel< 
bekend Yerd, .ls door circa 50 mensen 

Bierdoor zijn zandtransparten voor de 
rest van dle dag geblokkeerd geweest 
Op 21 November 010rdt er een massale 
bconrplantdag georgCl11i$eerd.Het u de 
bedcelirlfl bij die geÜlgenheid het ge
kapte gedeeUe weer te Jwrbossen. 

Bet boe is gekapt. Jn nog geen dag heeft Ri.jkswterstaat de bomen met 
buUdozers tegen de grond ge?.Jerkt. 08 eituati" wekt de indruk oot de t.teg 
er nu wet zat komen • 
Het LandeUjk Ametisweerd KomTritee (LAK) gaat echter dbor met haar 
strijd. Waarom? Omdat we van geen ophouden weten? oat het tro.cé-gedeet.
te van het bos gekapt is verandert niet zo gek veel aan de 11ituatie • 
Hoei.X!t het natuUPtijk erg jamnero e>t voorat erg !lchandatig is dat dit 
stuk bos tegen de v7.akte is gegaan. Wat is er nu aan de hand? Terwijt de 
bomen gekapt zijn (Mg tijdens het kort geding da:t het LAK aa>tBpande te
gen het kappen), Zopen er nog drie juridische proced<Ns bij de Raad 1>a>1 
State. 08 b6Zangri.jkste van de drie, de t<Me "hePai<tningsvenoel«m", 
vechten de argumentatie van Ri.jlutwater,.taat om Rijksweg 27 toch aan u 
t8ggen aan. Het bBs~u(t om do ""'9 ·coch aan te l.eggtm ·is op foute gronden 
fl""'C...,.• D8 V<Jrk..,..ratO<mQI>I6 aal niet ao fl"<''t aijn als Rijlcewaterataat 
~ert (ze gaan uit van ach.terhao.tde prognoses van een aantal jaren ge
leden), sterker nog , de hoeveelheid auto's zal iets afnemen. 
Bovendien is 61' een alterno.tiet voor de weg. 08 R-222 kan, las hij •10rdt 
aangepast ,de verkkemstroom opvangen. Iets wat de minister >'lU ook e:r
l«md heeft. Rond de R-222 kan een goede geluidamuur worden opgetrokken. 
Geluidehinder kan je niet bestrijden door een e:>:tro lawaaibron erbij aan 
te leggen. liiewe t.lijlum aU. Lunetten en Ri.jnsweerd zouden ook overlast 
van de niei4Je Lieg krijgen. Bovendien is zo'n rekonstruktie van de R-222 
veel goedkoptlr d:ln het dbortNkken ..wt R-27 OOM' Amelisweerd (zelfs nu , 
na het kappen van het stuk bos). ll:lt in deze tijd van bezuinigingen. 
Het bos nu kappen was dan ook ooorbarig. Bet lijkt onderdeel uit u ma
l«m van de atoude "voldongen feiten"-taktiek van Ri..ikswaterstaat. Voo.rt 
dunmd wordt er ao veel rog6lijk geld en werk in gestopt, zodat de weg 
er W6l roet komen. Kappen tervijl er nog een kort geding toept is scluzn 
dalig. Al.s dit Nchtsgang trr;et zijn •.•••••.• 

oat Rijkswaterstaat meningen van andl<""" otmJer prob6ert te r.x:zleen , 
blijkt wel uit het oolgende. 08 gemeente Bunnik wa een tunnel voor de 
R-27 onder de K"""""' Rijn. Rijkswaterstaat t.lil een viadukt. Met een ze
ven meur hoge dijk, wat een gilluidehinder zal dat geven! Terwijl Bun
nik haar beslissing in een bestermringsplan he6ft vastgRlegd i$ Ri.jkBIJa
terstaat t'UBtig bezig bel<ig zand op te bNngen voor de 7 meter hoge 
dijk. Zadat h .. t viad<kt «1" wel moet komen. 
08 weg moet er komen, en IJS1. op de manier clû? Rijk81Jaterstaat voor ogen 
Rtaat, dat is d<idelijk. Geen middel wordt gesch""'d. Massaal politieop
treden, nege""" van l.agel'B overheden, etc. Maar de strijd gaat door. 
08 la.lo.lijke l'Ol va>~ Rijkswaterstaat mag niet ongestraft bli.il/(m. Ons 
verzet hier in Utroecht ia ook belangrijk IX>Or de meneen elders i•t het 
Zand. Vel'zet tegen de c.>egen 11-ll (door het Zuid-HoLlandse weider-gebied) 
, de R-58 (rond Breda) en de R-73 ( àoor uitgestNkte natuurgebieden in 
tini>urg) kan hierdoor gesteund worden. Het asfaltnoenster Rijkswater
staat m:rg geen vrij spel hebben. Er is 6en ander vervoel'Sbeleid <m be
leid voor ruimtelijke ordening nodig . 

Wat kan iedeNen in Utrecht doen? 08 juridische strijd gaat gerx>on 
door. Onze al'gt411enten komen steede sterker t6 staan • Deze moeten on
àresteund worden. ~or akties a1.s btokkades van lzet werk in ket g6bied 
bijvoorbeeld. Wij zijn van plan binnenko.rt een massale boomplant<'.ag in 
het bos t~ organis6ren. /Jtrechtel'a, laat zien !Jat het bos je !Jaard is ! 
- Lid worden ? Door overmakirlfl van minstens JS,- op gil'OnUI7m!lr 4056570 
t. n. v. de penningmeester t>an de Vriendinnen en Vrienden van Ame lis
weerd ben je lid en ontvang je de AmeliSIJeerdkmnt. 
- Wit je meedoen aan akties of aan de organisatie meehelpen, kom don 
naar de vergaderingen , elke maandagavond om 20.00 uur in de Ko:rgadoor 
• Je kan je ook opgeven aan onze kraam op de Oude Gracht. 
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DE SLOPERS OP EEN RIJ :(springstön 

De hier onderstaande lijst is het re
sultaat van wat speurwerk in biblio
theken en andere instellingen.Uit
gangspunt is de bedrijven die tijdens 
het wachtlopen in en om het bos zijn 
betrapt op werkzaamheden aan de weg. 
Het b l eek niet zo moeilijk te achter
halen hoe die bedrijven in elkaar zit
ten, en wie er de verantwoordelijke 
personen zi jn .Wat het preciese aan
deel van elk bedrijf en hoe groot het 
belang daarin is, is nauwel ijks ach
ter te komen. 
omdat het ons niet zo zinvol lijkt om 
een hele paqina van Afval te gaan vul
len met allerlei bedrijfsnamen pl us 
alle regiokantoren, plaatselijke aanne
mertjes die onder een bepaalde JDa.at
schappij vallen en wie van welk een 
of twee-n>ans/vrouws-bedrijfje de direk 
t eur ls , kieZ·en we ervoor om in kort 
bestek aan de hand van enkele voorval 
len rond de aktie een aantal bedrijve 
te noemen.Daarna volqt een lijst waar 
in ieder geval de bedrijfsnaam en ves 
tigingsplaats vermeld wordt zodat je 
met deze informatie kontakt kan opne
men met mensen van het LAK, die tnis
schien specifiekere informatie over 
dat bedrijf (je) kunnen geven . 

Op 3 september worden 3 panden ge
sloopt: een boerderij in de Uithof, 
landhuis groene""·oude en het portiers
huis in het bos zelf . In alle ) geval 
len was de sloper: Venus . 
Begin '79 wordt er begonnen met. de 
bouw van het spoorwegviadukt (""'revcld) 
door: Nederhors t en 1/S-rai. lbow. 
Tevens een illegal e pompenkelder 
aangelegd door: Dirk Verstoep de pom
pen zijn van: Panpfonuine BV. 
De werkzaamheden in mereveld gaan van
af dat moment tot op heden door. Daar
bij zi jn in ieder geval bet.roklten: 
Breejen (zorgt voor de zandzuiger). 
Vroiens BV (duikbedrijf dat het vlies 
aanlegt), 
HBM (bouwt de bakkonstruktiel, 
Bredenoord (levert aCJre<;~atenl • 
Hogenbaan (gasflessen), 
1/ogenboan (bewakingsdienst). 
In 1 79 worden in luneeten damwanden 9€> 
bouwd door :Volker Suvin. 
Vanaf dan is oon Maurik aKtief met 
zandtransporten. Dezelfde 00>1 Mourik 
is ook uitvoerig betrokken bij de aan
leg van rijksweg 28 (tussen uithof en 
Amersfoort.} ,waarvan BPUil de hoofd
aannemer is. 
Bij de Uithof wordt in '80 een nood
brug gebouwd, de eigenaar is BT'ttil. 
Daar wordt ook een boomgaard gerooid 
en een boerderij ges loopt door: Venus. 
Begin '82 zijn er zandtransporten door 
Akker BV, en is de fa Van Seunel"Bn ak
~ief met kranen.Bij de Uithof worden 
bomen en struiken omqehaald waarbij 
betrokken is: fa. G. (V.) de Kruyfff). 
(houttransportl. 
In september '82 wordt in het bos 9e
werkt met een buldozer door Van Mou
rik. 
Bi j de ontruiming van het bos op de 
20-ste is het Verhoef uit Langerak, 
die de barricade'& opruimt. 
Wie aan het kappen is geweest i s niet 
helemaal duidel1jk.Dit zijn er waar
schijnlijk meerdere geweest . In elk 9e
val is rxJ Bef'(l er ll<!n van. 
De bomen worden opqeruî md door: oon 
XesseZ, u:zn Doom, en Verburg . 

Uiteraard is er nog Rijkswaterstaat 
die die gehele weg gepland heeft en 
deze weg or door heeft gedrukt en nog 
steeds doet . Oegeen die het meest ak
tief heeft gelobbyed(?) ,m. n. op minis
terieel nivo, is Tops (tot • 81 direk 
teur-generaal van RWS) • 
Andere instellingen en bedrijven die 
zich op vaak onfrisse en lêugénachti
ge wijze schuldig maakten aan de 
sloop van het bos en aanleg van de weg 
zijn: ANWB,RAI,BOVAG,BZij dat ik Pij, 
st. bewrderoi>y IJe{lenbOUJ.J, Ned. ver. van 
WBgenbol.DJers, ver. 1XI7t r.le{lvervoerders 
en de verenigde Kamers van KoophandeL . 
Het gaat hier vooral om opinie-manipu
latie en werkgel egenheidsdreiger;s . 
Het Utrechts Niew.Jsb1.ad sluit zich in 
haar kommentaren van brieven van deze 
klups hierbij aan. 

All1t•r a.v. 
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Zo•n twee maanden geleden maakte Afval Andere ams.en z.eqqe.n : voor ons 

een afspraak met Stop Borssele voor ::;:~=:..~::e "::\:~!j g::~pen 
een interview· Echter op de avond bleek zin om er nog energie in te ste-
elat niemand van Stop Borssele aanwe- ken. 
zig was voor dat interview.Wel was bij 
toeval, Hein Verwar aanwezig.Met hem -waarom hoeft het voor ben niet 
zijn we de kroeg ingedoken en bielden meer ? Is bet :te allemaal te 
"en gesprek· Het was de avond radikaal geworden ? 
voor de bezetting van de bunker bij 

Kloetinghe door ~rui..:rs~l=~ :n::ig. Radikaal zegt op zich niet zoveel. 
in dat café meer vre Maar het begrip voor wat er is ge
Tijdens die bezettingenacht kwameninwe beurd is totaal nie!; aa.nwe:dg bin-
heel wat aktievoerders tegen die nen •s•- Borssele' Bv bij de 

al< i f · ze zien de .......- • • 
Stop Borssele t 8 waren • tie roe laatste Dodewaard-aktie •.•.• de in-
gang van zaken binnen8~"\akft !.elp formatie die er kwam was van de pers. 
niet ..,er z1tten.Ook e n ee >an wordt heel gauw die afwerende 
kritiek, beweging gemaakt van : daar hebben 

-Hoe is de situatie momenteel van 
de • Stop Dorssela '-groep ? 

Na de laatste Dodewaard aktie is er 
een qr.oot aantal mensen met behoor
lijk wat frustraties blijven zitten. 

-Zijn die mensen naar Dodewaard ge
weest ? 

Br iB niemand geweest, maar ik denk 
wel dat het bee.l erg -!lijk werd 
om verder te gaan. Zonder Dodewaard 
zou bet ooi< al moeil.ijk geweest zijn. 
Maar je kunt niet altijd aan die 
hekken gaan zitten en op het ogen
blik is het heel moeilijk om dingen 
van de grond te krijgen, vooral wat 
betreft die afvalbunker die op het 
ogenblik in aanbouw is. 

-Bet perspektief ontbreekt dus. 

Dt denJc: élat er beat vel ve.r4erqaan
Oe aktie g"*voer4 zou kW\nen worden, 
als de acbterl19qende motivatie. er 
maar zou zijn. Een aantel mensen 
zegt dat ze wel c:loor willen gaan, 
maar niet zonder meer. Bet moet 
qoed worden voorbereid, met eerst 
informatie verstrekken, dan prik
akties en eventueel uiteindelijk 
een bezetting van het bouwterrein 
van de afvalbunker . 

-Dat is toch wel belangrijk ; het 
kC>alplete afval van Nederlandse 
afkomst l<an er worden opgaslagen. 

Jawel, maar er d.jn ook weer van 
die toezeggingen dat dat niet het 
geval is. De staatssekretaris van 
milieu-hygiëne heeft zo'n toezeg
ging gedaan dat alleen het afval 
van Borssele er maar in opgesla
gen mag worden. 

-Is hiermee niet duidelijk gemaakt 
dat ze het afval niet kwijt 
kunnen ? 

Gedeeltelijk, want het gaat om de zq. 
kompaktQpslag. De r est bHjft in de 
oceaan verdwijnen in de toekomst. 
Bet is een opslagmogelijkheid voor 
pakweg 10 jaar. In 1993 1s de centra
le afgesch.reven, dus wat dat betreft 
is die afvalbunker heel erg belang
rijk. Maar toch : we zijn de hele 
tijd bezig geweest met de officièle 
gang van zaken : de be~w·aarschriften, 

de boeteprocedures . Op zich is dat 
heel belangrijk, maar dan C>Oeten 
de akties daar niet onder lijden 
en moet intuasen wel de beweging 
gaande gehouden worden. Alle tijd 
en energie wordt besteed aan die 
procedure-zaken waardoor er qeen 
tijd over is voor al<ties e.d. Ik 
denk dat veel mensen het genoeg 
vinden wa.t er gebeurt op zo'n mo
ment. Bet is ook een probleem van 
kl.einere plaatsen ; zij zijn met 
erg veel verschillende dingen te
gelijkertijd bezig. 
Mijn ~< tandpunt binnen 'Stop 
Borsaele' wijkt wel af van het ge
middelde. Ik ben er 2.elf voor om 
heel duidelijk met de 'dodewaard
gaat-dicht' beweging kontakt te 
houden en er heel duidelijk in
vloed op te hebben, juist vanuit 
je pos i tie las kleine plaats. 

we niks aan . Dan wordt de kloof tus
sen aktie-voerders en bevolking 
alleen maar groter. 

-Als 'Stop Borssele' ooi .nog wat op 
poten wil zetten dan moeten ze toch 
een heleboel medestanders krijgen, 
waar halen ze die vandaan 

Uit het landelijk overleg van geweld
loze basisgroepen. Er zijn een aan
tal ••msen die die richting op willen. 

-Maar dat is geen al te grote beweging 

Nee, en ik denk dat weinig duidelijk 
is in wat. voor situatue die mensen 
eigenl.ijk zitten, wat voor princi
pil!le keuzes ze maken. De histori-

sche band is er natuurlijk wel i.v.m. 
bepaalde akties, mn. de BAN-akties. 

-Die band is er ooi< met de UCN en met 
Petten. 

Eén van de grote problemen van 'Stop 
Borssele' is dat die inhoudelijke 
diskussie& niet gevoerd zijn. Elke 
keer zijn er een soort werkvergade
ringen, een klein aantal men.s.en wil 
meer kontakt hebbam met elkaar en 
dingen verder doorpraten en een die
pere diskussie hebben. Maar voor 
de rest wordt die diskussie binnen 
de groep niet gevoerd . De enige alge
mene reden waar01n mensen in 'Stop 
Borssele' zitten is dat. ze teqen kern
energie zijn. De achtergronden zijn 
heel verschillend en ik denk dat het 
een hee l groot probleem is om stand
punten te krijgen die wat verder 
gaan dan alleen tegen kerncentrales 
zijn . 

Er zitten erg veel mensen uit poli
tieke partijen bij : uit de PVDA, 
PSP en .PPR, en uit Progressief Mid
delburg Samenwerkingsverband. En het 
zijn ook mensen die binnen die par
tijen aktief zijn en op die manier 
aan die meningen gebonden zijn. Ik 
wil niet zeggen dat ze op de partij
politie.ke lijn zitten, maar ik denk 
dat het best wel typerend voor die 
mensen is dat ze lid z.ijn van die 
partijen, 

-Zijn die mensen van Progrusief 
Middelburg dan zo toegespitst op 
de parleDM>nteire weg ? 

Ja, ik denk dat het verder ook ty

perend is voor 'Stop Borssele •, dat 
de weg naar Den Haag wel degelijk 
opengehouden wordt. Van de andere 
kant wordt er voor Zeeuwse begrip
pen wel veel qedaan ; er wordt 
regelmatig geklad, geplakt, bro
chures verspreid, er wordt heel 
veel met. een stand op maxkten ge
st.aan -op jaarmarkten,exposities, 
braderieèn- daaruit komt een grote 
opbrengst. Bet is niet zo dat we 
hier nik zitten te doen , er wordt 
echt wel hard gewerkt. 

-oe lHGO regionale ontwikkeling 
heeft toch ook al heel wat gedaan. 
Zeker op het ogenblik met het LEK
voorstol i.v.m. de voorbereiding 
van het kongres (9 en 9 oktober 
in Rotterdam) waarbij • Stop Borsse
te•. 

Ik heb geen idee hoe ik dat ou 
moet inschatten. Het is een typisch 
Lek-voorstel : grootschalig en in 
het kader van de BMD. 

-Ik vind het op zich >H!l. zinvol om 
zoiets te organiseren, als het 
maar niet de hoofdaktivi.teit wordt. 

' ~--- ·:;-"" - ....-:;,.. 

Precies. Wat wij doen is vee,l informa
tie verstrekken. Dat is binnen 'Stop 
Borsse.le • de hoofdaktiviteit geworden 
omdat er zo ontzettend weinig ruimte 
is omverder te gaan. Bet is heel erq 
moeilijk om met een klein aantal mensen 
hardere akties te gaan doen. Bij elke 
aktie die door 'Stop Borssele' is ge
voerd, is er een groete i nbreng ge
weest van mensen v-a_n buiten. JUleen 
de laaeste aktie en een kleinere aktie 
zijn georganiseerd door mensen uit 
zeeland zelf. liet is ook ontzettend 
moeilijk om de situatie in te schat
tan denk 1k • Bet duurt heel lang 
voorde t hier dingen doordringen. 
De post is er natuurlijk even snel, 
maar allerlei impulsen die uit het 
land komen die tot aktie kunnen 
leiden , dringen hier maar lang
zaam door. Als je mensen hoort pra-
ten over dinqen ........ . 

-Hoe zit het met de akties tegen de 
elêktriciteits-maatschappij, giro
blauw bijvoorbeeld ? 

Giro-blauw be-gint nu net weer een 
beetje van de grond te komen. Maar we 
zijn met 2.0 weinig mensen die er echt 
aan kunnen trekken . Dat is niet alleen 
bij ons zo maar ook bij het EXZ 
(Energie l<OIIIIIIitee Zeel.and). Daar ge
beurt niks meer. Er is ontzettend wei
nig aktiviteit, dus het is heel moei-

lijk om dingen van de grond te krij
gen. En voorel zul.ke akties als giro
blauw. 

-Weiger-akties i1 la Friesland zitten er 
niet in. 

Die zitten er voorlopig niet in. 

-Rebben jullie ook kontakten met 
mensen uit de rand van Zeeland? 

We hebben kontakt met mensen uit 
sergen op Zoom, daar ligt de grens 
eigenlijk alweer. Want met Breda en 
Tilburg, waar toch wel wat gebeurt, 
hebben we weinig kontakt. Er gebeuren 
daar erg veel goeie dingen, maar we 
ke:nnen er zo goed als niemand. 

-En de Zuid-Bollandse Eilanden ? 

Gebeurt daar dan wat ? we hebben wel 
iets kontakt met Schouwen-Duiveland, 
maar verder is het volledig knudde: 
Goeree en de Hoekse Waard, volgens mij 
gebeurt daar niks. Haar is bedoel, 
het zou qoed zijn als er een regio
naal overleq was van mensen die ergen 
... e bezig zijn, maar daar zie ik ge
woon geen mogelijkheid toe. De mensen 
weten toteal niet wat er te koop is in 
het land : met wie willen we nou wel 
en roet. wie willen we nou geen kon
takt hebben ? En dan komen ze naar 
voren met de a>ogelljkheid van het 
landelijk overleg van geweldloze 
basisgroepen, want het gewone lande
lijk overleg was toch maar een puin
hoop. De: mensen kwamen daar heel ge
frusteerd vandaan, ils ze er al naa.r 
toe gingen. 

-Afqelopen november z.ijn z.e van 'Stop 
Borssele' voor het laatst geweest, iS. 
het ni.et ? 

Waarschijnlijk als reaktie op de kon
klusie dat we na de laatstse Dode
waard aktie maa.r niet naar Dodewaard 
moesten gaan. Zoiets is ar toen ge
zegd en er z1 jn toen mensen behoor
lijk kwaad geworden kan 1k me herin
neren. Maar dat is ook een moeilijk
heid want de diskussie over Dode
;;.oaa.rd is er binnen • Stop Borssele' 
,,ooit geweest. Sr is geen duidel.ijk 
standpunt bepaald. Dodewaard is 
geweest en het is niet leuk geweest. 
er is een brief opgesteld die mensen 
toch te gortiq vonden om die naar 
het landelijk overleg op te sturen, 
en die is toen verdwenen en er is 
>tets meer mee gebeurd. 

·Wordt het schotschrift Afval hier 
qelezen ? 

Ik denk dat Afval een duidelijke 
funktie kan hebben 1. v.M. wat. er 
hier <Jebeurt in de regio, maar dan 
moer er wel op een andere manier ge
schreven worden. Er is een tendens 
gaande naar mer belangstelling 
voor wat er gebeurt in de regio. 
Dat is prima natuurlijk masr bij 
Afval gaat het over het landelijk over 
-leg en wordt meer algemene in
formatie gegeven ' het blad is 
ni.et. geworden wat de opzet wa_s . 
De Afval is een soort Amsterdams 
opinieblad van de Anti-Kernener
gie-beweging geworden. 

Ik stel het misschien allemaal. "'at 
extreem, maar ik zou een informa
tief blad willen hebben met een 
wat bredere opzat.. 

-Maar hoe dan ? De ideale situatie 
zou zijn dat groepen uit de regio zelf 
informatie opsturen naar de redaktie 
over wat er daar gebeurt. 

Ik denk dat die behoefte er nog 
niet is omdat er eerst wat meer 
regionaal gewerkt moet worden. 

F red 6. Hans 
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ECN UITBREIDING & WELKE 
KERNENERGIE-TAKEN ? 

"Tidntig jaar is het goed gegaan. 
Maar nu heb 1.k een raar 9evoel. V&.n 
wat er in Petten qebe~.~rt, hebben wo 
nooit zo'n besef gehlld.Haar dat 
wordt anc.1ers.we denken er nu meer 
over na .BJ.j ons in het dorp zijn we 
er erg mee bezig.Het ECN moet 
niet groter worden, want d&n wordt 
het linlt" .Dat vindt veehandalaar 
Kramer uit Durgemrug van a. EeN
plannen om de lage- flux n.actor op 
te voeren.Op een hiertoe gehouden 
hoorzitUng zegt hij: "Wat ik hier 
allemaal beluister, vind ik bedrei
gand.Er zit kramp in de aarde. Ik 
hoop dat de plannen niet doorgaan. • 
OOk Joke Krui t uit Petten, redaktri
ce van .. De SportLllts .. schreef een 
uitgebreid arUkel om de bevolking 
op te wekken de EeN-plannen heel 
kriUea te volgen. " Want het zou ja.
mer zijn als onderzoekers over tien
tallen jaren tot de conclusie kQlllen 
dat in Petten, door toename van ra
dioactieve straling in de atmoafeer 
het aantal gevallen van kanker op
merkelijk is gestegen. • 
"Die hoorzitting in Schagen was ook 
eon giller. al die dure heren ach
ter do tefel, het was een gewe l 
dig ve rtoon van macht. • 
Mevrouw H.e.....,s uit Schagen stelde 
op die hoorzitUng, heel schuchter 
een vraag: • Is die uitbreiding va n 
de lage flux-reactor echt nodig?" 
Op die vraag moesten de !!eN-heren 
het antwoord schuldig blijven. Rem-
mes hield een forse kater over aan 
die hoorzitting; "Mijn wantrouwon 
i s gebleven, lk geloof dat er iets 
niet klopt .Ze konden mij niet over
tuigen d !lt die vergroting van de 
reactorcapaci telt echt nodig was. 
Toen ik die vraag stelde rea gee rden 
ze onzeker.llet zal wel zijn zoals 
met zoveel dingen: de echte be-
hoefte ontrtaat pas als de capaci
teit om daar aan te voldoen er la. 
u doen in Petten zo geheimzinnig. • 
Van alledei kanten is onder de be
volk i ng in de Kop van Noord-Holland 
onruot ovor de oetivitoit.on van de 
ECN ontataan. Eigenlijk is het niet 
al.leen die voor9enomen uttbr:eidinq 
van de lag~flux-reactor. het ie 
een al9eeene verontrusting. V'roeqer 
toen het ECN werd opgericht vu 
het daar een dun bevolkt gebied. 
Dat 18 atln hec veranderen. '"Ala er 
nu het plan lag om hier zo ' n cen
trum neer t.e zetten, werd het v-"' 
tafel geveegd". aldus Joke Kruit. 
Inmiddels beeft B & W van Schagen 
dch al gekeerd tegen de uitbrei 
ding en is in de gemaenteraad van 
St Haarten er ookal eni.ge beroering 
hierover ontst.aan.Bet EKSO heeft 
un IDOdel-beZWIUIISchrift gemaakt. 
Eigenlijk ia die uitbreiding niet 
•echt nodig", een van de belang-
ri jkate redenen wallrom ze die uit
breiding willen is dat de andere 
reactor (de hogeflux) een tijdje 
oioet stilliggen. Het ECN geeft hot 
eigenlijk zelf toe in een inter
view in de Schllger Courant . "echt 
nodig is bet niet, maar wel wen
elijk" . 

ATOOMAFVAL MEEGEGE VEN AAN 
OE VUILNISMAN. 

In het personeelsblaadje van de KEMA 
hee ft een artikel gestaan dal leder 
Instituut dat kernonderzoek deed het 
atooma fval aan de vuilnisman meegaf. 
Tot men erachter kwam dat het niet 
zo'n vellige oplossing was. Toen hebben 
ze bij de KEMA de troep maar tussen 
de bloemetjes gestort. Het kamerlid 
Wlllena heeft daarover vragen gesteld 
aan mlnlater Terlouw om e racht er 
te komen wat er met dot afval Is 
gebeurd. Daar kon hij natuurlijk niet 
op antwoorden. Hij kon alleen maar 
zeggen wie de verantwoordelijkheid 
had voor dat artike l, de redaktie van 
het personeelsblad natuurlijk: Wat 
slim ven onze minister toch: Hel kernaf
val zal wel opges lagen liggen op onze 
divere vuilnisbelten waar later land· 
schapaparken van gemaakt worden, 
of woonwijken. Tot een amateur met 
een Geigerteller bemerkt dat het ding 
In z 'n eigen huis of park enorm begint 
te likken ••••. • 

WAT DOET HET ECN ZOAl. OP XERNENERGIE 
GEBil!ll ?? ? 

Allereerat is te noemen ECN-"'erk.zaam
heden bij de ops lag van radio-aktief 
afval. 
Bet ECN ko6rdineert ILONA(Integraal 
Landelij k onderzoek Nucleair Afval) , 
dat door de regering in 1981 ""'rd 
ingesteld. 
tn ILONA :tijn alle werkzaamheden ge
bundeld die in Nederland plaatsvin
den op het gebied van de opberging 
van radio-aktief afval,alsook de on
derzoek:en waarvoor contraeten met de 
Europese COmmissie zijn afgesloten. 
Er woreSt aan vier soorten van onder
zoek gewerkt.Op de eerste plaats 
komt de " intarim-opslag" op land. 
Dit heeft een speedeisend karaltter. 
Bet j..s de bedoeling om op korte tu
mijn te komen tot een i nrichting 
voer veeljarige opslag V!ln gebruik
te splijtstofelementen en/of kern
splijtingaa fval . De ontwerpen bier
voor zullen in hoofdzaal< cloor de 
Kll4J\ en het EOI 9edaan worden. 
De tweede opslaq-mo<Jelijkheid is 
"diepzee-berging" .Dit wordt best u
deerd in de i nternationale OESo-NEA 
"Seabed workinq Group", waarbij ook 
de Europese COIIIIDissie zich heeft a.an
gesloten. 
De derde en vierde opslag-mogelijkhe
den zijn : opsl,ag in een zoutl<oepel 
onder de Noordzee, en "geologische 
opslag op land" ,dit laatste is te ver
talen in zoutkoepel-opslag. 
In dat kader o nderzoekt het ECN al 
jarenlang de •veiligheid" van zout
koepel s .Zij voert dezo onderzoeken 
o.a. in de Asse-mijn bij het west
duitse Brunawijk. 
Contractstudies mbt opslag op land 
worden ui~gevoerd door de RU-Utrecht, 
RU-Leider.,TS-Delft en het ECN. 
B.ij bet onderzoele naar opslag in de 
diepzee en in de ~rdzee z ijn be
trokken : de Rijksgeologiscbe Dienst, 
het NIOZ (Naderlands Instituut voor 
onderzoek dar Zee)op Texel en het 
Delta-instituut in Yerseke. 

\l.ENUS BESMET ? 

sr wordt serieus gedacht en gewe.rkt 
aan het oplossen van het nucleair af
valprobleem door het de ruimte in te 
gaan scbieten.Op het 33e congres van 
de internationale rw..m.tevaarUede.ro
e i e we.rd een rapport: gepr·esentee.rd ~ 
gemaakt cloor een viertal geleerden 
in opdracht van het ministerie van • 
nerqle va_n de VS,waarin wordt voorge
steld het afval in een baan tussen de 
aarde en venus op te slaan. 
Eerst moet het afval 50 jaar bewaard 
en behandeld moeten worden.oan wordt 
het per trein van de atoomfabrieken 
gebracht naar een lanceerinrichting. 
Het behu.lp van een ruimteveer %OU het 
dan in een baan gebracht worden. 
Enige problemen zien ze wel : het af
val zou. kunnen terug vallen naar de 
aarde. of het afval zou kUnnen botsen 
met meteorieten.Maar volgens het rap
port "blijkt het risico zeer klein 
te zijn" en dat de meeste r i:sico ' a te' 
ontlopen zijn door een juiste voorbe 
reiding. 

Als tweede kernenergiepeiler mag de 
kernfusie genoemd worclen.samen met 
lle~ FQI (Funda!Mnteel onderzoek der 
Hateriel in Alllaterdaal en Jutpbaas 
en Bolec z i t bat ECN in m.n. het 
JET-onderzoek.Dit is een centrale 
die op dit 1110011811t in het Engelse 
CUlham wordt gebouwd.Naar waarschijn
lijkheid wordt de JET (Joint European 
Torus project)in 1983 operationeel. 
Tegelijkertijd bouwt de VS ook aan 
een kernfusiereactor de TM'R 
(Tokamalt FUsion Test Reactor) in 
Princeton.Beide reactoren zijn ge
baseerd op het zg. Tokamak-princi
pe.Alhoewel dit pr1ncipe,llet gees
teskind van de "dissident, hoezo 
dissident?,Andrei Sakharov,juist 
een van de meest bekritiseerde kern
fusie-metbode's is,mag dit geen pro
bleem zijn voor Nederland en Eura
tooo.Op dat terrein loopt Europa sa
men met de vs tenminste vooraan, 
terwijl ze bij andere methode ' s 
zoals laserfusie een achterstand 

heeft .Onverdroten wordt het onder
~ voortgezet.Zelfa de meeste 
opti.m1 erkennen dát er voor het jaar 
2030 geen ..xploiteerbare energie 
geleverd kan worden.Het gehele JET
project is ook niet bedoeld om een 
exploiteerbare reactor te _bouwen, 
maar om zo een 1tepje dichter in de 
buurt: te komen van een we1 ec:.hte 
reactor. De opvolger van de JET is 
de liET (Next Europaan Torus) ,deze 
reactor is dan ook nog nie~ coamer
cieêl,pas de opvolger hle<Van. 
oe kosten aan de J1!T balopen een 
2 miljard gulden.Nederland stopt 
elk j aar zo'n 35 miljoen in de ont
wikkeling van de kernfu$ie.Enige 
maanden geleden heeft de EUropese 
Gemeenschep een uitbreiding van het 
Europese kernfuaieproqramma goed
gekeurd, dus zal Naderland ook over 
de brug moeten komen . 
Alhoewe1 in brede en wetenschapp 
pelijke kring de hele kernfgs~e 
steeds maer als een droom wordt 
bescbouwd,heeft onderwek wel op
geleverd dat deze zg achone energie-

Zoals 1edereen In de krant heeft kunnen 
lezen zll er weer beweging In de opslag 
van radioaktief afval. 
Hoewel de opalag in zoutkoepels In 
ieder geval tot na de Brede Maatschappe
lijke Diskussie opqeschort is, zijn er 
nu neigingen naar bovengrondse opslag. 
lneke Lambars Is al bij verschillende 
gemeentes aan hel polsen of ze dit 
toe ~ouden staan. De Stoten van Drente 
zijn na het, ook door hen gesteunde, 
grote proytest tegen de proefboringen , 
een stuk welwillender geworden t.a.v. 
kernenergie. 
Als reden wordt genoemd dat dumpen 
in ~ee zo moeilijk is door al d ie akties. 
We moeten dus uitkijken dat we niet 
tegen allerlel omatandigheden worden 
uitgespeeld (daarom moeten we de 
enige oplossing : niet produceren blljven 
noemen). De Groningse ba sisgroepen 
zoeken uit hoe he t precies ~it en wat 
ertegen te doen valt. K larisse Nienhuys 
heeft in het septembernummer van 
Atoomalarm ( blad van de gelijknamige 
Noordelijke antlatd)mgroepen) een heel 
artike l aan de ontwikkelingen ronde 
de opslag gewiJd. Handige informatie, 
waarin de onnodigheld van de opslag 
aangegeven wordt. Te bestellen bij Wllma 
en Jack, Sophleatraat 16 Groningen 
Tel 050 t!!lllJ 141899. , Mirjam 3 11 '82 
~ Y(tf pj~t.flf6Ufrft 
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Een brochure van het Utrechts Energie 
Werkverbond over de toestenden en 
machinaties rondom kernafval, de 
verdu istering In zoutkoepels en do 
onmogelijke opwerking. 

bron wel degelijk radio-aktief afva1 
proc!ucee.r1: en dat een eventuele re
actor die st.rOCJID. zou kunnen l everen 
zeker 2 tot 5 keer zo groot zou ..,.,_ 
tan zijn als huidige elektriciteits
centrale ' s . '!'l>rvijl het minstens 40 
jaar gaat duren totdat de reactor 
zichzelf heeft terugbetaald,terwijl 
er normaliter in termen van 2 jaar 
gedacht wordt . 
Toch levert bet JET~project nu al 
geld op,althans volgens een daar 
werk u... Nederlandse professor. 
Bij verkoopt de redenering dat a.ls 
"d.ie arabieren wisten dat er geen 
enltel alternatief was voor hun brand
stof,ze het dan kalçj .. aan zouden 
doen -t de olieprodukUe.De angst 
dat over tientallen j aren bet rijke 
Westen in staat ia baar eigen ener
gie te produceren, maakt dat de 
olieleidingen goed vol zitten. Kort
om kernfusie onderzoek houdt de olie
prijs laag• .Enargie-18-oorlog met 
een variatie op een bekende voetbal
coac,h . Jee.rn.fusie al a een soort: neu
tonenboaa tegen de convenUonele 
olie. 
sterker nog eigenli jk ia het hele 
fua1e- en l a ser-onderzoek: vooral 
een militai.r-onderzoek.Ne~ zoals de 
kernaplijUng ingevoerd werd als een 
vreedzaam gebruilc van kernenergie 
(Atoms for Peace -Pres. Bisenhower l 
om zo voortgaand kernonderzoek ten 
bate van militaire oorlogsvoering 
van ee.n dakmantel te voorzienf' 
gaat het ook mat de kernfusie. 
Generaal E.Giller (V.S. ) stelde d&n
ook terecht in 1975 , "People go 
around town saying thla an energy
program, but that 'a samethlng thllt 
c ame along only aftar enarqy re
search got popular( •• ).But really 
thia is an military program. 

ALLES VEILIG 
Alle zoutkoepels in de bodem van Ne
derland en de Noordzee moeten worden 
!ltgekeurd voor radio-aktief afval. 
Dit concludeerde H.M. van Mantfrans 
van de Rijksgeologiache Dienst tij
dens een van de "BHD-controverae
zitt:ingen". 
Ziehier een proble.m. M•ar voor een 
'"objectieve weten»Cha,pper" ia ~.n 
probleem onoplosboar.Ala de u.i.tkom.at 
niet klopt d&n verandere !Den de ge
gevens die erin gaan. Zo ook deze 
Rijkegeologische Dienet : het pro
blaam is ni.et bet etval, maar de 
criteria die gesteld worden aan "vei
lige" opslag. "Onder politieke druk 
werden criteria, die wij indertijd 
zelf hebben opgesteld, verabsoluteerd 
maar wij hadden al veel eerder onze 
hand moeten opsteken~. 
Sterker nog, deze Rijksdienst wil de 
kriteria aanpassen b i j voldongen fei 
ten.Bn Ollldat ze nog niet weten welke 
ei1en dan gesteld -ten gaan worden 
atellen ze maar voor ca ee.rst een 
mijn te gaan aanleg~n.Of zoals Mant
frans het zei: "'l'banl zijn wij van me
ning dat een goede risico-analyse 
voor karnoptslag pas kan worden op
qeat·eld, wanneer een mijn is aange
legd" . 
Alsof deze uitspraak gedaan voor het 
forum van joumaliaten op zich ai 
niet genoeg waarachuwinq voor de AICB 
in Gronin9en en Drent.e betekend, verd 
afgelopen dagen ook bekend dat van 
Rijkevege een eventuele opslag in een 
zoutl<oepe1 in Drente nog s teeds als 
mogelijkheid wordt gezien.Steeds va
ker koeoen dit soort berichten ven 
overheidswege in de publiciteit,...,l-
11cht als wegbereiding om toch tot 
definiUeve opslag op l and te kunnen 
komen. 

Medewetkers gevna9ds 
Voor plaatselii\c f"lt:uwt 1 lntar vfeu ws en a k

tlanleuws • 
Ook het re dek tteteem In A msterdsm en U
treeM h eeft drln9end u1tbreldlnq nodig 
voor rada ktiewerk, tyJ)en en opmaak. 
Op9eve n bi j redaktlem edewetken per tele· 
foon of sdu lhetlj k op het po stbusnummer. 

Prijs f 5,-. Te bestellen door overmaking 
van f 7,- op postgiro }933316 t .n.v. 
Jan van Gcsset o.v.v. 'brochure atoomafval: 
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Naast allerlei manieren om het EGO
en GEB legaal ~lastig te maken, wordt
er sinds kort În Gronigen ook opgeroepen
1 gulden per rekening niet te betalen
(wat je wél met die gulden doet, daar
zijn verschillende mOÇJelijkheden voor
er is o.a. een speciale rekening voor
geopend).
De EGO heeft echter inmiddels al
iets gevonden op de lilligaliteit J van
deze aktie - als je naast het niet-betalen
ook een bezwaarschrift stuurt naar
EGO en GEB hoef je ook niet te
betalen tot dit bezwaarschrift behandeld
is. Bovendien kan je - ook nog zonder
te bet alen - tegen de uitspraak hiervan
in hoger beroep gaan. Er is nog geen

ervaring met de uitwerking van deze
bezwaarschriften Je blijft in ieder
geval administratief lastig, maar de
stunt (voor de publiciteit) is er wel
af. De brochure (à 1 gulden) en andere
informatie is te verkrijgen bij Wilma en
Jack, Sophiestraat 16 Groningen.
Tel. 050 -141899. Mirjam 2 11 !B2

en de boei ging naar de kelder.
Het schip is speciaal bedoeld voor
het vervoer van splijtingsafval tussen
Zweedse kerncentrales en de opwer
kingsfabriek in La Hague.
15 leden van Greenpeace die als be
langstellenden de tewaterlating bij
woonden zijn gearresteerd.
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HOGE TEMPERATUUR REAKTORITEGENSTROOM IN GRONINGEN

De HTR in Schemhausen in Duitsland
kost ook iets meer dan gepJand
2.4 .mîljard DM oorspronkelijk naar
4 m!IJard nu met grote kans op verdere
stijglng.
De HTR is net zo'n gevaarlijk projekt
als Kalkar. Grote .... eiligheidsproblemen enz
En de Duitse overheid maar dokken
omdat de elektriciteitsbedrijven geen
zin hebben om voor de kosten op te
draaien.

Speciaal voor het vervoer van OOog
radioaktief afval tussen kerncentra
les en opwerkingsfabrieken is een
1900 ton metend schip van stapel ge
lopen in Le Havre.
Dit schip moet aanvarings bestendig
zijn; hadden ze dat ook niet eens
van de Titanic beweerd'? Die was toch
ook onzinkbaar? E~n navigatiefoutj e

TRANSPORT !lEISEL

Zwitse..... wetgeving: een stap in de goede
"cht"Be 'étnsprakeilJkheld biJ ongevaiJen

met de 4 kerncentrales en de 4 instel
lingen voor kernonderzoek berust in
Zwitserland geheel bij de exploitant.
(kantons en universiteiten). Alhoewel
de kantons natuurJijk ook een soort
provinciale staten zijn is het natuurlijk
goed dat deze het bedrag boven het
verzekerde bedrag moeten neertellen
als de kosten van een ramp dit bedrag
overschrijden. Een moeilijkheid bHjft
ovel: het menselijk leed dat mogelijker
wijs door een kernramp wordt veroorzaakt
is nooit met geld te vergoeden. Daar
helpt deze wljziging in de Zwitserse
verzekerinsswet ook niets aan.

AFVAL- SCHIP

Al 21/2 jaar is in Groningen de weiger
atoomstroomaktie aan de gang. Deze
aktie is nu weer nieuw leven inlJeblazen.

! De speciaal hiervoor opgerichte 'werk
groep tegenstroom' wil in de stad
Groningen o.a. 10 000 folders huis aan
huis bezorgen. Er is ook een brochure
gemaakt. Na(aast) een aktiverende
inleiding (o.a. een opsomming van
aHe atoomaktiviteiten waar de Nederland
se atoomlobby nog wèl mee bezig
is) staat er iets over de voh]ende onder~

BEZWAREN TEGEN BOUW KERNCENT- werpen in _

.T~R.A~L..E..I..N~.;L~I,;N~G_E:",N~~~~ I_ wie zijn nou precies die Amhemseln~
De kerncentrale ElDsland bij Lingen stellingen? Wat voeren ze in hun
vlak over de grens bij Enschede wordt schild en wat hebben ze met ons te
er éên van 1300 megawatt _ geen klein- maken?
tje dus. Tegen de afgifte van de eerst de EGO (EnerÇJiebedrijf Groningen
deelvergunning zijn 5 bezwaarschriften en Drente) en de GEB - hiertegen
ingediend bij Justitie in Oldenberg Îs de akUe in eerste instantie gericht.
Er is een bezwaarschrift uit Oldenzaal wat er tot nu toe binnen de giroblauw-
bij van het komitee Burgerinspraak. aktie ondernomen is.
Di.t komitee probeert zodoende inspraak • welke mogelijkheden er zijn om aan
voor buitenlanders te bewerkstelligen. de aktie mee te doen.
Twee andere bezwaarschriften zijn af- - ;~~rf~~~~~ een aantal voorbeeld-bezwaar·
komstig Van de Landkreis Grafschaft
Bentheim (soort provinciaal bestuur).
Ook een bezwaarschrift is van Walter
soyka uit Bremen die een paar jaar
geleden opschudding veroorzaakte door
zijn onderzoek van overleden kinderen
in Lingen. Uit dit onderzoek bleek dat
het aantal leukemie-gevallen minstens
vertienvoudigd is in de tijd tussen
1968 en 1978; de tijd dat de proefcen
trale in L!ngen in -gebruik was.

Dit bestaat uit een aantal lesbrie
ven voor leerkrachten, waarbij re
kening is gehouden met onderwijs
inrichtingen, vakken-integratie,
en variaties in lesuren~

Speünate"iaal

In een brochure wordt een overzicht
gegeven van energiespelen die te
koop zijn of zelf kunnen worden ge
maakt.ook wordt er een "scenario
spel" gemaakt.

Begeteidi:ngsmatel"iaa"/. voor de !<ad(J.!l
tl"aining

Oplage 1000 (het aantal vrijwilli
gers) en voor hun gratis.Het boek
wordt 500 pagina' s.Zowel op infor
matie als ook op groepen die ak
tie gericht zijn inspelend.

INFORMATIE-MATERIAAL VAN DE WED:

Brochure: Energie en Voeding (werk
titel) zoln 86 pagina's en f 5,-

Aan bod komen o.a. energie in land
bouwen visserij i energie tijdens
transport; energie en verpakkings
en voedingsmiddelen-industrie;
energie en het huishouden.

Broahure VOOt' LBO,M4.VO en bel"oeps
begeleidend onderwljs

~ Tentoonste "LUngen

Met elk een andere benadering:
vanuit ekologisch standpunt; vanuit
energ-ie-producent en -consument; en
de derde is een affichetentoonstel
ling ter ondersteuning van diskus
sies.

Kontaktadroes: Werkgroep Energie
Diskussie
D_ak 28-30
1012 LJ AmsteY'dam
020- 270328/271388

WIE VOLGT?

WooPdenboek A=Atoom ~ Z=Zon

Dit is een verklarend woordenboek
over energiezaken en hWl samenhang.

Folde"

Voor bijvoorbeeld gespreksgroepen..
Gaat in op proliferatie ( de rela
tie met kernwapens dus) ,de 3e We
reld,demokratie, levensstijl en eko
nomie.

•2 Brochure t s met het aZternatieve
scenario van het Cent!'W1l voor Erwr
giebespcwlng (Potma-seenarioJ.

D~el I is zo I n 70 pagina I s en kost
f 2,SO.Bierin is te vinden een pre
sentatie' van het scenario; de ge
volgen voor de consument; energie
besparing1 en duurzame energie.

Deel 11 is zo'n 50 pagina's en kost
f 2,SO.Hier is in te vinden: aanwen
ding van duurzame- en energiebespa
rende energie in de direkte woon- en
leefsituatie; prakti:::che wenken; en
de samenhang met beleidskt-.:esties
Beide delen versehe.:i.nen deeGmbar.

Op 2 september kreeg een atoomgeleerde
van het NOOrse instituut voor atoom
onderzoek Zoveel straling op zijn bast
dat hij op 16 september na talrijke
bloedtranfusies overleed.
Door een kombinatie van menselijke en
technische fouten (is technisch niet
gelijk aan menselijk?), kreeg de man
100 maal teveel straling, die de bloed
vorming ernstig bemoeilijkte.

WED

Een 3-tal boeken en divers spel-,ten
toonstel1ings- en begeleidingsmateri
aal wordt,in eigen beheer, binnen
kort aangemaakt.
Daarnaast wil de werkgroep rond de
duizend vrijwilligers trainen.Inmid
deIs zijn er al een 40 tot 50 mensen
bezig met een training, deze gaan be
gin la3 in hun regio elk zo'n 10 ~

15 vrijwilligers begeleiden. Het is
de opzet dat deze vrijwilliggers in
formatie-bijeenkomsten organiseren
en informatie geven aan gespreks
groepen,vrouwenorganisaties, scholen,
partijen eto.Hoe en waar hangt af
van plaatselijke omstandigheden en
de voorkeur van de vrijwilligers.
De vrijwilligers worden ondersteund
door het project-buro van de WED
(in Amsterdam), en door informatie
materiaal en bespreking tussen vrij
willigers onder elkaar.
Een groot deel van die vrijwilligers
zal komen uit de bij de WED aange
sloten organisaties, een deel daar
buiten.
De WED ûJil. zoveel. mogelijk vrijwiZ,
Lige:t's oproepen om zich voor dit
voorUchtingB- en diBkussie-pro;fect
op te geven.
De WEO heeft een aantal Uitgangspun
ten opgesteld, waar van de vrijwil
ligers wel wordt verwacht dat zi.j
zich daarmee kwmen verenigen. ook
heeft ze vastgesteld op welke energie
diskussiepunten zij de nadruk wil
leggen;

Sinds enige maanden is de WED (Werkgroep Energie Diskussie) opgericht en
binnenkort gaat ze van start met een grootschalig voorlichtings- en dls
kussieprojekt.Alhoewel de WED gelden van de Braauw krijgt moet het een
llgrootschaliqell tegenhanger van de BMD worden.Een aantal organisaties heb
ben elkaar gevonden om, zoals ze het zelf zeggen: "meex evenwicht" 1n ener
giediskus.sietg te brengen.De ~iED vindt dat diskussiêren en besluiten over
energie "dicht bij de mensen zelf" moet gebeuren, dit i. t. t. de BMD.
De WED wil daarom een diskussie-project opzetten dat vooral op menings
vorming en bewustwording onder brede lagen van de bevolking is gericht.
De werkgroep 1s eerst begonnen met een onderzoek onder de leden van de
deelnemende organisaties.Hieruit bleek <:lat er vooral behoefte is aan
IIgoed" informatie-materiaal en aan("methodisch en inhoudelijk") getraind
kader om met dat materiaal aan het werk te kunnen gaan.De werkgroep wil
langer aktief zijn dan de periode van de SMD en er wordt gewex-kt aan
een energie-diskussie met een meer blijvend karakter.

UITGANGSPUNTEN WED (verkort)

De WED keert zich tegen het l'nog
stee&; groeiende energiegebruik en
energieverspilling" door industrie,
de scheiding tussen wonen-werken-en
rekr~ren, en de konsumptiementali
teit.Die groei "kan en mag niet ein
deloos doorgaan11 • Bovendien wordt zo
het energieaanbod aan de 3e wereld
en hun vrijheid om zelf hun energie
produktie te kiezen, sterk beperkt~

Ze wil bewust konsumeren en krities
kiezen stimuleren, zowel thuis of op
achool ..Alsook dat mensen in organisa
ties en verenigingen gaan ijveren
voor een milieu-vriendelijke ekonomie
voor een andere maatschappij geba
seerd op gelijkwaardigheid en samen
werking, en waar de dwang tot groei
minder is~ "Niet iedere vorm van eko
nomisohe groei heeft een toenemend
energieverbruik tot gevolg."
De we:;kgroep wil demokratisering van
het energiebeleid, hierbij is dan
openbaarheid een eerste vereiste.

INFORMATIE-KEUZE WED (verkort)

De nadruk in de informatie ligt op:
-de relatie tussen (enerqie-)produk

en -konsumptie en die van de maat-
schappij ,mens en milieu.o.a. door
aandacht te richten op: gewenste
schaal, ekologie, demokratisering en
enerqiebesparing

-Zonne-,wind-, getij den- ,bioconversie
en aardwarmte-energiebronnen.

-zuinig omspringen met het aardgas.
Opbrengsten kunnen bijvoOIbeeld ge
bruikt worden voor een andere ener
giepolitiek'OWijzen op de gevaren
van vloeibaar gas.

-Gevaren van kernenergie, straling,
thermiese verontreiniging, ongeluk
ken, afval, atoomwapens en de drei
gende atoomstaat.

-Tegen steenkool, alle onderzoeken
naar een andere

2
winning en verbran

ding lost de CO -vorming en ther
miese verontreiniging niet op.



08376-4533
055-339810
080-236302
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as en windmolens zal vol-
het Friese dorpje Deersum
abel van het elektriciteits-

en doorhakken ..
b<o'Ó/l..-'li'. (130) van Deersum vormen

e die -de windmolens en
tie gaan exploitern.

Verslag van hoorzitting volgend
bezwaarschrift van W.I.S.E. tegen
de beslissing van de Stuurgroep om
geen subsidie te geven voor het naslag
werk dat door W.I.S.E. zou worden
gemaakt voor gebruik binnen 60 biblio..
heken op mikrifiches. De subsidie
erd afgewezen omdat 'pas' per 1

uari 1983 dit systeem af zou zijn.
r deze beslissing wordt een mogelijk

tot spreiding van kennis bewust
de stuurgroep in de grond geboord.

uurgroep is blijkbaar bang dat
en I meer gaan weten dan goed

toomlobby is.
T WEET WAT NIET DEERTis
en- door f 3,50 plus f 1,60

en over te maken op
19 t.n.v. VIRUS verzendboek
s 16580, 1001 RB Amsterdam
onen. de brochure bestellen
Peterstraat 1, Amsterdam
derique,020-234161X WISE)

DE

d
vo
WA
te
verze
postgir
winkel,
Boekwïn
bij W.I.S.
Informatie

Vijfentachtig inwo r
gemeenten rond TlHANGE
de elektriciteitsmaatschappije
UNERG, Intercom en Ebes v
rechtbank van Eerste Aanleg va
gedaagd..
De inwoners eisen schadevergo
vanwege gezichtshinder, geluidshin r
en waardeverlies van hun woning
Voor elke aanklager wordt de gelede
schade op bijna 35 000 gulden geschat.

ert allerlei
kers,affiches
gie, voedsel
en nieuwe

t materiw
enz. Als
ijst, aan-

TERIAALVERKODP VAN LEVENS
ANG VODR MILlEU- EN AKTIE
E

o en - en het doel waar zij voor
.. zijn gebaat bij het verkopen

ormatiemateriaal zoals boekjes,
, affiches, stikkers en buttons.
goed een bepaalde aktie te
en met achtergrondinformatia
sen worden pas overtuigd

wat meer in een onderwerp
rder worden leuzen d.m.v.

buttons goed verspreid
zo grotere bekendheid.

is het verkopen van
inkomstenbron het
gebruikt worden voor

gende aktiviteiten.
t kontinuïteit geven

anneer je nl. elke
elke maand in een
et staan, dan kan

On die de groep
aien op aktles
gevolg dat de

aktiviteit in

in de 50· er en 60· er jaren zijn
in de Kerr McGee mijnen 
de mijnwerkers onder aanme
betere kondities werkten, dan m
onder de Touareg al duizenden sla
offers zijn die aan kanker Jij
Er zijn al berichten over duizen n
doden onder de Touareg zonder nade
bizonderheden over de oorzaak va
hun dood.
Er zijn ook berichten over ongevallen'
tijdens het transport van uranium waarbij
uranium terechtkomt in rivieren en
rinkwatervoorzienjngen.

t grootste gevaar is echter de mijn
lf op moreel en sociaal gebied 

werken de armste mensen van
arde in één van de meest dodelijke

n om In de rijkste landen van
rde de elektrische treinen van

te voorzien en om bommen
n voor een volledig irrationele
dioop. Deze mensen zijn
taal onwetend gehouden voor
wenties van hun werk en

s rven zal niet eens worden
r hun doodsoorzaak. Een
eid van neowkolonialisme

va
bro
He

onde
veel
als ze
verdiep
stikkers
en krij
Voor een
materiaal
geld kan
allerlei
Hiernaast
aan een groe
week, 2 wek
kraam of wink
dat de aktivite
bij elkaar houdt
alleen heft vaak
boel na afloop v
elkaar zakt.
AKTIE STROHAL
i nformat ,e ma ter iaa I,
en buttons over miHeu,
e.d. aan groepen. Er
uitgavenHjst, hierin staat
aal, de manier van best
er belangstelUng is voor
vragen bij AKTIE STRO

Oude Gracht 42
Utrecht 030-314

Ferdi

Door een kombinatie
maatregelen van dive
en de waanzin van de
meenteraad, is een zee
situatie voor alle poli
ren) sentra in Utreg onts
De Kargadoor, RASA en de
die alledrie behoren bij
ting Vrije Sentra (SVB), WO'

ingekrompen en dreiqt sluitf
nen afzienbare tijd.Als het
gemeente ligt mag het best sn
gaan.

DE VRIJE SENTRA IN UTREG

Het politiserend welzi.jnswerk v
svs is in een aantal sekties opge
spl1tst. In RA5A zitten de sektie
derwijs en de sektie Politieke Ku!
tuur,verder zijn de vrouwenkultuur
groep ROSA en de kindertheatergroep
RATS een permanent onderdeel.
De sekties Gezondheidszorq en Anti
imperialisme zitten in de Raadskelder
en ln de Kargadoor zitten Stadsver
nieuwing «t;ktieve steun aan bewoners
en buUZ't-groepen en-kommiteels)en de
Milieusektie .
Daarnaast biedt de Kargadoor veel mo
gelijkheden voor allerlei aktiegroe-

n.
ar hoe lang nog? want ten gevolge

het gemeentebeleid wordt 1982
rampzalig jaar. Door zowel finan
e ( subsidievermindering)

( drastische subsidieverminde
als politieke (de gemeente is
je Sentra liever kwijt dan rijk)
et werk van de Vrije Sentra
'ef aan de grond te lopen. En

te is zo in een klap van
1 links basiswerk in Utreq

AKTIES ?

In het afgelopen jaar is eerst ge
probeerd met redelijke argumenten
de gemeente (wethouder velders)
het funeste van deze hele situa
tie te laten inzien.Maar alle
steunverklaringen, een demonstra
tie incluis. hadden geen effekt.
Nu w1llen de vrijwilligers van de
Kargadoor proberen via direkte
akties de Kargadoor te behouden.
Maar de belangstelling van som
mige huis- en service-groepen
binnen de Kargadoor, is matig.
ooral de Utrechtse basisgroepen

ten de Kargadoor in de kou
aan, terwijl er nog veel men

nodig zijn om effektief iets
n de dreigende sluitinqsplan

e te doen.
BET NOG :

gaderen elke dinsdagavond
Kargadoor.

1 een aktieweek gepland
weede week van november.

Vergeten wordt door vel
met pro- en kontrs kemener
houden dat de grootste· e
ramp zich momenteel aan het
ken is door het uit de groo
van radioaktieve stoffen. U
wordt vergezeld door Radon-ga
Radium. Bij het delven van Urs
veranderen grote gebieden in radi
tieve woestenijen met bergen afv
gesteente, vergiftigde rivieren
radioaktief grondwater•••••
Bovendien zijn deze mijnen vaak in
afgelegen gebieden met "autochtonen
bevolkkingsgroepen die onwetend
worden gehouden van de kanker die
zij krijgen door in dat ÇJebied te wonen
en te werken in het mijnstof.
Een voorbeeld is Niger, waar jongens
van 15 en 16 jaar werken in de door

rankrijk geexpJoiteerde mijnen. Er
totaal geen bescherming tegen

inademing van Radon-gas en radioak
f lltof. De werkkrachten worden

uitend betrokken uit de Touaregw
den die totaal onwetend gehouden

r n van hun toekomstige kanker. Het initiatief
vendien totaal geen kontrole een anti-ker

o ing, geen beschermende kleding het gevolg van
en n verantwoordelijkheidsbesef verschillende ov
van Fransen. de kernenergiewet
De atige oase Arlit in Niger lijk aanvechtbare
is e al Frans koloniaal bolwerk maar desondanks
met arkten en een paardenrenw Door allerlei worden, omdat het
baan n scherp kontrast vormt die geëist wo (rechts) personen die
met rk-en verblijfplaats van groeperingen is en het lnitiatief kun
de Tou Deze mensen werken ral.. enorm acI1~WM~ een procedure te beginn

~~n~:~e dm en ~ioa~~~~:psto~~~~~ =- eenderde v t personeel in ;::~; b~=~:~:lI;f V:er
deze arbei 's enorm en niemand de Amerikaanse ura ijnen is ontsla- omzeild door de beZWaa~~d~e~~~~;~~~
weet en eert wat er van gen, negen verrij abrieken zijn kelijk te verklaren. Hierb
hen wordt. de exploiteurs is de afgelopen twee n ge, sloten merkwaardige argum
dat natuurlijk en maar gunstig- en veertien plannen v e bouw van zoals de a"f~s~ta;n~~t~~'fe~;~
al die nare ka vallen in de pers fabrieken zijn voor aaide tijd tot het omsJ.j de
en de medisch kbladen zet hen uitgesteld. te d arde ekon

alleen maar in kwaad daglicht. J~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~ unnen aantonen.Arlit is niet Nige °ge uraniummijn- URENCO BOUWT een vereniging komen w
het is wel de e s De produktie de samenstelling zé zal zijn
is 1900 ton uraniu jaar, daarvoor Urenco heeft weer zij als rechtspersoon per deflnit

Binnen de adoor vele aktiegroepen: moet 760 000 ten nte uit de in Australië. De ontvankelijk zal zijn. Die verenigin
Vrienden lisweerd,Dodewaard gaat mijngangen worden ge verrijkingsfabrie 0:;;.....,;0'.... kan dan ervaring en juriprudentle
dicht,Utre rgie werkverband,BIAK·...'"""- ~~~_--....- ....kosten t
Woonstrijda ,ENFB enz.Daarnaast IV~~RfDE~~SIQM>~~:...::.~~~~'r_~~~~bde~I'1~~~~~." opbouwen op een gebied, waar de
biedt de Kar aan erg veel groepen. ~~;~if:tenl:f~:~~~e organisaties het
faciliteiten gratis vergaderru1m- Tijdens de De doelstelling zou kunnen zijn'
te.stenc111en kostprijs.lay-out- en met 26 ~a~~~;J~~:::::------------..:s~~,1 bewaken van het leefmilieu in de
ruimte etc. vredeskamp ~ ruimste zin en wel om te voorkomen
Al die groepen waren op. _~~~~~~~~i'i "R::;E;:.F.:I~X;.-;..:.K;:.R.;:I::.NG=L::.O:;::;:O::.P.:.F.:.IXE;;:;=E:.;R:... __..:lI~~dat de aarde een radioaktief kerkhof
gemeente haar z1 uur begonn'" - wordt.
Waarheen??A1s doe uur en tiet kriitlÓopcentrum heeft een milieu
biedt de -meente een pa riendeliJ'ke manier om fotofixeer t. ~.... t was mistig di
en Raadskelder aan, n wij in rust ons kamp ontzilveren en opnieuw te gebruiken.
trum wordt dat geno 9 uur kwam voor het eerst Dus voor fotoamateurs in de buurt
-r stencillen --h~:~~~~~\::~::::>F~~ van Den Haan." inleveren die oude... • .lUl.,; die uitermate vriendelijk was ~
gemeente, denk je adden ons kamp 's morgens b fixeer en kringloopfixeer kopen:
Maar wat wordt urgemeester gemeld. Er was Kringloopcentrum .Prinsegracht
Nu al zit °urist om ons bij te staan omdat Den Haag. tel 070 635349
Raa tig roblemen verwachtten met de overh

't moment eze bleven gelukkig ult.
Kargadoor 6ók e waren met een 30-tal mense

enzt;n gaan verçaderen en ns protest was in de eerste plaat
egen, de aanwezige kernwapens, tegen

Juist. It Wordt een grote eh verga- e komst van nieuwe kerntroep en
deren met twee andere andere pen velen van ons waren ook tegen de
in dezelfde ruimte, urenlan ttij- asis zelf. Er zijn verschillende prikakties
den? 'Want andere groepen will eorganiseerd o.a. een bezoek aan
stencillen.Maar zo lang wachte e poort van de basis waar bij het
dat kWl je als groep niet doen. ien van 7 vredesaktivisten de aanwezige
Kortom je zult weer op je kamer wachten bijna in paniek raakten. Wij
van 2 bij 3 met zIn vijftienen kregen 2x bezoek van 2 schoolklassen
ten -vergaderen, en ga zo maar do en bezochten 3 scholen omte vertellen

over onze aktie. De bevolking reageerde
n het algemeen positief. Velen stelden

or om een permanent kamp te beginnen,
t wel moeilijk zal zijn in een gezags

ouwe streek als deze.
om dit artikel? Kernenergie en
apens zijn van hetzelfde kaliber

strijd hiertegen moet heviger.
ijgen nu een kabinet wat rechts
dus voor ons slecht is. Dus ze
de nieuwe kernwapens erdoor

te drukken. Demonstreren
eer voldoende, ze luisteren
In Soesterberg stond 4 maanden

vredeskamp en In Valkenburg
begonnen. Ik roep iedereen
n mogelijk zich voor te
vele permanente kampen
n protesteren en aktie

bases waar kernwapens
is toch geen demokratie
erd.
wapens erin, de oude

1"W...._lekten dicht __

Postbus 2028 Veghel.
130-67326




